
УПУТСТВО ЗА ИЗВЕШТАВАЊЕ КА ЦЈХ 

Важне напомене: 
 

1. Пре попуњавања пажљиво прочитајте питања. Одређена питања нису обавезна (не 

односе се на све кориснике јавних средстава). 

2. Уколико немате шта да попуните, у текстуално поље упишите косу црту (/). 

3. Од стране руководиоца потписана изјава о интерним контролама представља саставни 

део ФУК извештаја (аплоудује се на крају упитника).  

4. Да би се извештај сматрао достављеним потребно је редовном поштом послати:  

За извештај о ФУК-у: 

- од стране руководиоца потписану изјаву о интерним контролама  

- печатом оверену и од стране руководиоца потписану потврду о достављеном 

извештају (опширније о потврди у даљем тексту упутства) 

За извештај о ИР: 

- печатом оверену и од стране руководиоца потписану потврду о достављеном 

извештају 

Адреса за слање: Министарство финансија,  

                                 Централна јединица за хармонизацију, 

                                 Кнеза Милоша 20, Београд.  

Напомена: Није потребно слати целокупан одштампан извештај, већ само оно што је 

претходно наведено. 

 

5. Распоред и нумерација питања у апликацији се не мора нужно слагати са распоредом и 

нумерацијом питања у word верзији упитника.  

6. Уколико имате потешкоћа у попуњавању упитника контакт за корисничку подршку је: 

                                                                                                                    Е- мејл: ifkj@mfin.gov.rs 

                                                                                                                    Телефон:     +381 11 364 2811 

                                                                                                                                                  +381 11 364 2819 

 

  



Апликација за извештавање - Корисничко упутство 
 

1. Регистрација налога КЈС 

 

Уколико се први пут пријављујете на систем, неопходно је регистровати основни налог 

КЈС (налог овлашћеног лица),  тако што кликнете на дугме „РЕГИСТРАЦИЈА НАЛОГА КЈС“ 

на почетном екрану портала https://ifkj.mfin.gov.rs. Напомињемо да налози креирани у 

оквиру старе апликације за извештавање више нису активни 

 

 
 

https://ifkj.mfin.gov.rs/


Након тога отвара вам се екран за унос основних података о налогу: 

 
Као име корисничког налога неопходно је унети јединствену шифру за вашу КЈС 

(петоцифрени јединствени број КЈС). Такође, неопходно је попунити и остале обавезне 

податке: e-mail адресу, име и презиме овлашћеног лица, лозинку и поновљену 

лозинку. Могуће је да се наведе и телефон овлашћеног лица.  

Након попуне кликом на дугме „КРЕИРАЊЕ НАЛОГА КЈС“, уколико је све у реду, креира 

се налог за вашу КЈС. 

 

Пример регистрације: 

 

 

 
 

У случају да се унесе e-mail адреса која је не поклапа са e-mail адресама за вашу КЈС 

које су евидентиране у евиденцији Трезора, корисник добија поруку о грешци 

приликом регистрације: 

 



 
Уколико је све у реду, корисник добија поруку да је налог креиран и да је неопходно да 

верификује своју e-mail адресу (уколико региструје налог наводећи као своју e-mail 

адресу неку адресу која није из домена адреса званичних институција Републике 

Србије), а потом и да верификује свој налог. 

 

 
 

Провером електронске поште, видимо да смо добили мејл за верификацију налога: 

 

 
Кликом на наведени линк, корисник верификује прво своју e-mail адресу, и добија 

следећу поруку: 

 



 
 

Поновном провером електронске поште, видимо да смо добили нови мејл за 

верификацију и активацију налога: 

 

 

 
 

Кликом на овај линк корисник добија поруку: 

 

 
 



Након овога, кориснички налог је верификован и активиран и корисник може да се 

улогује на почетној страници портала уносом корисничког налога и лозинке и кликом 

на дугме „ПРИЈАВА“ : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Почетни екран након пријаве за основни налог КЈС (налог овлашћеног лица) 

 

 
На почетном екрану корисник одмах добија информацију који су актуелни упитници, 

види колико је дана још преостало за њихову попуни, може да почне или да настави са 

попуном. Сваки корисник, на основу своје додељене корисничке роле, види само 

одређене упитнике: 

 Налог овлашћеног лица има обе роле: ФУК+ ИР и самим тим види и може да 

попуњава и ФУК и ИР упитник. 

 Налог са ролом ФУК може да попуњава само ФУК упитнике. 

 Налог са ролом ИР може да попуњава само ИР упитнике. 

 

Мени: 
 

Налог овлашћеног лица има следеће функционалности у оквиру менија: 

1. Почетна 

2. Корисник: 

a. Општи подаци о кориснику јавних средстава 

b. Кориснички налози 

3. Упитници 

a. Упитници – унос и припрема 

 

Општи подаци о кориснику јавних средстава: 
 

На овом екрану налог овлашћеног лица има могућност прегледа података за своју КЈС и 

евентуалну измену адресе и текућег рачуна. 

 



 

 

 

Кориснички налози: 
 

На екрану кориснички налози, налог овлашћеног лица има право да администрира и додаје 

остале налоге у оквиру своје КЈС. 

 

Може да додаје нове  корисничке налоге за физичка лица 

 



 

 

Напомена: регистрација ових налога (који нису овлашћена лица) не захтева верификацију и 

активацију. Овлашћено лице може да креира налог и да на било који начин проследи 

кориснички налог и лозинку своме запосленом, тако да се исти може одмах пријавити на 

систем. 

Могуће је додати само по још један налог са ролом ФУК и један налог са ролом ИР. 

Пример регистрације: 

 

Напомена: називе додатних корисничких налога (који нису овлашћена лица) дефинише само 

овлашћено лице, а морају бити писани латиницом и без употребе YU карактера (ć, č, đ, š, ž).  

Након регистрације видимо да је нови налог додат у листи: 

 

 



Омогућена је измена података о сваком појединачном налогу, с тим да није могућа измена 

самог назива корисничког налога за овлашћено лице (мора да остане јединствени број КЈС), а 

није могућа ни измена рола. 

 

Након регистрације још једног налога (са ролом ФУК) , видимо да овлашћено лице нема више 

права да додаје остале налоге – нема опције „+“  за додавање(јер је додао један са ролом ФУК 

и један са ролом ИР): 

 

НАПОМЕНА: 

Није могуће брисање регистрованих налога већ треба урадити архивирање налога (чекирати 

поље „Архивиран“). Тиме се означава да тај налог више није активан. 

Архивирани налози неће моћи да приступе порталу. 

Овлашћено лице може да поново активира неки налог након архивирања. 

 

Промена лозинке 
 

Сваки корисник може да промени своју лозинку. Опција за промену лозинке је у горњем 

десном углу екрана (кликом на своје име и презиме): 

 

 

Екран за промену лозинке: 



 

Неопходно је да корисник унесе текућу лозинку, нову лозинку и да понови нову лозинку. 

Одјава из апликације: 
 

Корисник може да се одјави из апликације кликом на „Одлогуј се“ 

 

 

Корисник може и да се не одјави из апликације. Када следећи пут дође на страницу портала, 

портал ће препознати да је последњи пут остао улогован, проследиће му нови (refresh) токен и 

корисник ће одмах бити улогован. 

 

Заборављена лозинка: 
 

У случају да корисник не може да се пријави на портал, постоји опција „Заборављена 

лозинка“: 



 

Кликом на линк „Заборављена лозинка“ отвара се екран где корисник уноси своју e-mail 

адресу (којом је регистрован у систему), и на коју ће му бити послат линк за „reset“ лозинке. 

 

Унесемо e-mail адресу и кликнемо на „РЕСЕТУЈ МОЈУ ЛОЗИНКУ“ и добијемо поруку: 

 

 

Провером електронске поште видимо да смо добили мејл за ресет лозинке: 



 

Кликом на ресет линк отвара се екран: 

 

Корисник треба да унесе назив корисничког налога, нову лозинку и потврду нове лозинке. 

Попуна упитника: 
 

Попуна упитника је иста без обзира да ли га попуњава овлашћено лице или неки други налог 

(који има ролу ФУК или ИР), с тим да ће свако моћи да види и попуњава оне упитнике за које 

има права. 

 

Пример, улогован корисник са IR ролом: 



 

 

Корисници имају на почетном екрану могућност да почну са попуном упитника кликом на 

дугме „Почни са попуном“ : 

 

 

Након тога, иницијализује му се попуна одабраног упитника и одлази на прву секцију: 

 



 

 

Ту има могућност да отвори и преузме упутство за попуну (ако постоји, упутство је означено 

знаком питања у горњем левом углу поред опције Повратак). Два знака питања означавају два 

различита документа у упутству, нпр Упутство за попуну ФУК упитника и образац Изјаве о 

интерним контролама. 

Корисник има могућност да сними упитник, да се креће кроз секције (и то само оне које је 

попунио). Портал памти до које је секције корисник стигао, тако да га следећи пут када крене 

са попуном води одмах на ту последњу унету секцију. 

Напомена: препоручујемо да после сваког одговора/уноса снимите упитник. 

Снимање секције се ради и приликом кретања кроз секције, с тим да на следећу секцију неће 

моћи да пређе ако није попунио сва обавезна поља на текућој секцији. 

Ако корисник прекине попуну из неког разлога, када следећи пут оде на почетни екран (клик 

на „Почетна“ у менију) , може да настави са настави са попуном: 

 

 

 



Типови питања 
 

Постоје 9 различитих типова питања. Следи пример и објашњење попуне сваког од ових 

типова питања: 

 

 

1. Отворено текстуално поље (један ред): 

Унос текста у за то предвиђен ред. 

Пример: 

 
Након попуне, могуће је обрисати цео унос кликом на дугме „X“ на крају реда: 

 
 

 

2. Отворено текстуално поље(више редова): 

Унос текста у за то предвиђен простор. 

Пример: 

 
Величина простора а такође и самог текста није ограничена (простор се аутоматски 

повећава): 

 
 

 

3. Отворено нумеричко поље: 

Унос нумеричког податка. 

Пример: 



 
Корисник уноси (куца) нумерички податак у предвиђено поље. 

Корисник има могућност брисања унетог податка (кликом на „X“, као и 

инкременталног повећања (кликом на „стрелицу на горе“) или умањења унете 

вредности (кликом на „стрелицу на доле“). 

 
 

4. Отворено датумско поље: 

Корисник уноси или бира одређени датум. 

Пример: 

 
Кликом на „стрелицу на доле“ на крају поља отвара се календар за одабир датума: 

 
 

5. Једна од понуђених опција (ткз. radiobox): 

Избор једне од понуђених опција (чекирањем). 

Пример: 

 
Одабиром неке од опција постоји могућност појаве подпитања. На пример, ако се у 

горњем питању одабере опција 4, појављује се подпитање: 

 
Брисање одабране опције је могуће кликом на дугме „X ОБРИШИ ИЗБОР“: 

 
Напомена: подпитање може бити било ког типа 



 

6. Једна од понуђених опција (ткз. combobox): 

Одабир једне од понуђених опција из листе. 

Пример: 

 
Кликом на „стрелицу на доле“ на крају поља отвара се листа са могућим опцијама за 

избор: 

 
Након избора, могуће је обрисати одабрану опцију кликом на „X“: 

 
Напомена: и код овог типа питања постоји могућност појаве подпитања у зависности 

од одабране опције. 

 
 

 

7. Вишеструки избор понуђених опција (ткз. tagbox): 

Одабир једне или више понуђених опција. 

Пример: 

 
Када се кликне на поље за унос, кориснику се отвара листа опција: 

 
Након избора, на пример треће и четврте опције, приказ питања и одабраних опција 

изгледа овако: 



 
Корисниk може обрисати изабрану опцију кликом на „X“. 

 

 

8. Табела: 

Попуна табеле са захтеваним пољима. 

Пример: 

 
Унос сваког новог слога у табелу се ради кликом а дугме „+“ које се налази са десне 

стране: 

 

 
У зависности од типа попуне табеле (преко редова или поп-уп прозора) отвара се 

могућност попуне табеле. 

Пример попуне преко поп-уп прозора: 



 
 

Поље ИД је аутоматски попуњено а корисник попуњава остала поља. Након попуне, 

подаци се снимају кликом на „Сачувај“. Корисник може да одустане од уноса кликом 

на „Одустани“. 

Након снимања унетог слога у табели се види један ред: 

 

 

Унети ред се може изменити кликом на , или обрисати кликом на , уз питање 

да ли заиста желите да обришете тај слог: 

 
 

 

9. АПЛОУДОВАЊЕ документа (upload): 

Слање документа (фајла). 

Пример: 



 
Кликом на дугме „ИЗАБЕРИТЕ ДОКУМЕНТ“ корисник бира документ из фајл система 

(отвара му се класичан windows open прозор). 

Након избора фајла врши се аплоудовање фајла на сервер. Корисник има могућност да 

прегледа или преузме документ, као и да обрише документ. 

 

 
Преглед документа – кликом на  дугме „ПРЕГЛЕД ДОКУМЕНТА“ отвара се преглед 

одабраног пдф фајла (напомена: преглед је могућ само за пдф документа, за остале 

екстензије ради се преузимање – download): 

 
 

Брисање документа – кликом на дугме „ОБРИШИ ДОКУМЕНТ“ корисник има могућност 

да обрише аплоудовани документ са сервера (уз претходно питање да ли је сигуран у 

то): 

 
 

 

 



Приступ упитницима (текућим и старим): 
 

Корисник ће увек моћи да приступи својим упитницима и преко менија, ставка „Упитници“ – 

„Упитници – унос и припрема“: 

 

И одавде корисник може да настави са попуном (ако је статус: Унос у току) кликом на : 

 

 

 

Када корисник попуни последњу секцију, статус упитника ће се аутоматски променити у 

„Упитник попуњен“. 

 



Штампа и експорт у пдф попуњеног упитника 
 

Попуњавањем свих питања у одређеном упитнику и након што упитник добије статус „Упитник 

попуњен“, корисник може погледати штампу упитника и евентуално га експортовати у пдф 

документ. 

Преглед штампе упитника је могуће добити преко почетног екрана или преко екрана 

„Упитници – попуна и преглед“: 

 

 

 

 

Кликом на штампу отвара се нови екран : 



 

 

 

Препорука за штампу и експорт у пдф: 

Препорука је да корисник прво одради експорт документа у пдф кликом на дугме „Export To“ у 

командној линији и одабиром одговарајућег формата (слика доле): 

 

 



 

 

Достава упитника – крај обраде  
 

Након попуне упитника овлашћено лице корисника јавних средстава има могућност и треба да 

уради доставу упитника: 

 

Кликом на дугме „Достава“ и потврдом , упитник прелази у статус “Упитник достављен!”: 



 

 

 

Након доставе и промене статуса, корисник може да погледа потврду: 

 

 

 

Кликом на дугме „Потврда“ отвара се следећи екран за преглед потврде: 



 

 

 

Исправка већ достављеног упитника: 
 

Уколико је неопходна исправка већ попуњеног и достављеног упитника, молимо Вас да се 

јавите Централној јединици за хармонизацију и наши администратори ће вратити упитник на 

статус уноса, тако да ћете моћи да урадите корекције и поновите поступак доставе. 

 

Препорука за коришћење ЦЈХ портала: 
 

Препорука је да се користе следећи интернет прегледачи (ажурирани на најновију текућу 

верзију): 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

 

 


