
за месец 2015 година

  Деловен субјект - назив

Единствен матичен број на субјектот (ЕМБС)

Општина

Населено место

Улица и куќен број Телефон

Е - пошта

Дејност според НКД Рев. 2 

Електронската верзија на образецот се испраќа на е-пошта: C41doma@stat.gov.mk

Цените постојано се даваат за ист квалитет на еден производ/услуга, сè додека се наоѓа во продажба. Во случај
деловниот субјект повеќе да не го произведува производот/услугата со ист квалитет за кој ја дава цената, треба да
се избере нов квалитет кој најмногу се продава и кој ќе се произведува подолго време во поголеми количества. За
новоизбраниот квалитет на еден производ/услуга се дава цената за претходниот и за тековниот месец, во колоните 6
и 7.

Во колоната 8, во случај на промена на цената на производот/услугата, задолжително да се запише шифрата на
причината за промената на цената дадена на втората страница од образецот, во горниот десен агол од табелата.

Ако просечната месечна цена е поголема од 100 денари по единица производ, се запишува без децимални единици.
Ако цената е пониска од 100 денари по единица производ, се запишува со две децимални единици.

УПАТСТВО за пополнување
Образецот Ц.41дома го пополнуваат деловните субјекти кои произведуваат индустриски производи/услуги и ги
продаваат на домашниот пазар. Образецот се пополнува редовно, секој месец, по завршувањето на месецот, за
просечната месечна продажна цена на секој индустриски производ/услуга специфициран на втората
страница. Пополнетиот образец се испраќа до Државниот завод за статистика најдоцна до 15-ти во месецот, за
претходниот месец.

Продажната цена на производителите на индустриски производи/услуги продадени на домашниот пазар е
цената според која производителот ги продава своите производи/услуги на редовните купувачи на
домашниот пазар. Во оваа цена влегуваат регресот, ако продавачот, според прописите, го остварува, а од
цената се одбива трговскиот рабат и попустот што продавачот му го одобрува на купувачот. Во цената не
треба да се пресмета акциза и ДДВ.

Просечната месечна продажна цена на еден производ/услуга се пресметува кога вкупната месечна продажна
вредност (земајќи ја предвид претходната дефиниција) од тој производ/услуга на домашниот пазар, ќе се
подели со вкупното количество од истиот производ/услуга продадено на домашниот пазар во тој месец.

Образец Ц.41дома

МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ
НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ

НА ДОМАШНИОТ ПАЗАР 

 

Република Македонија  
Државен завод за статистика

Податоците што се прибираат со овој образец претставуваат индивидуални податоци,  
заштитени со Законот за државната статистика и ќе се користат исклучиво за статистички цели

Член 26 од Законот за државната статистика („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 

104/13 и 42/14) и Програмата за статистички истражувања 
2013-2017 („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.20/13, 24/14 и 13/15)



   2015 година
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Потребно време за пополнување на образецот минути

____.  ____ . 2014 година М.П.

ЗАБЕЛЕШКА: 
ПРЕД ПОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ, ПРОЧИТАЈТЕ ГО УПАТСТВОТО НА ПРВАТА СТРАНИЦА

1) Промена на условите на пазарот
2) Зголемување/намалување на продадената количина
3) Промена на цените на суровините
4) Одобрен рабат, попуст
5) Постигнати спогодби   
6) Друго

Шифра според 
листата ННИП 
("Сл. весник на 
РМ" бр.75/09)
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ција

Назив на производот според листата ННИП
Опис на спецификацијата 
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мерка
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        за месец

Потпис на лицето кое го пополнило образецот Потпис на одговорниот раководител на деловниот субјект


