
Електронско извештавање о 
адекватности система 

финансијског управљања и 
контроле и интерне ревизије

Београд

март 2020. године

Република Србија
Министарство финансија



Кораци у процесу електронског 
извештавања

1. Приступање порталу Централне јединице за 
хармонизацију (ЦЈХ) – адреса: ifkj.mfin.gov.rs;

2. Преузимање Корисничког упутства за Апликацију са 
почетне странице портала ЦЈХ – рубрика „Документа“;

3. Активација налога организације/правног лица (КЈС);

4. Креирање налога за физичка/стручна лица;

5. Активација налога за физичка/стручна лица;

6. Попуњавање извештаја електронским путем преко 
налога за физичка/стручна лица;

7. Одобравање, штампање и слање одштампаних и 
потписаних/печатираних извештаја на адресу ЦЈХ.



Портал ЦЈХ – Апликација за 
извештавање



Активација налога 
организације/правног лица



Активација налога 
организације/правног лица

- Унос корисничког имена -

Корисничко име правног лица: јединствени (петоцифрени) 

број КЈС



Активација налога 
организације/правног лица

- Унос имејл-адресе -

Унети званичну имејл-адресу организације/правног лица, 

са доменом који је регистрован у Управи за трезор. 

Важно: једна имејл-адреса се може користити за само 

један налог. 



Унос имејл-адресе чији се домен не 
подудара са подацима Управе за 

трезор 



Активација налога 
организације/правног лица

- Активациони линк -

На постављену имејл-адресу стиже следећа порука:



Активација налога 
организације/правног лица

- Постављање лозинке -



Пријава на Систем

Корисничко име за правно 

лице: јединствени 
(петоцифрени) број корисника 
јавних средстава.

Шифра/лозинка: креирана у 
процесу активације налога 
правног лица.

Вратити се на почетну страницу Портала ЦЈХ и 

пријавити се на Систем.



Креирање налога за физичка/стручна 
лица

- Иницирање опције за евидентирање физичких 
лица -



Креирање налога за 
физичка/стручна лица

- Нова лица -

Креирање налога за физичка/стручна лица се иницира 

притиском на опцију „Ново лице“.



Креирање налога за физичка/стручна 
лица

- Унос података -

Одредити корисничко име, навести имејл-адресу и остале 

податке физичког лица. Посебно је важно доделити 

одговарајућу ролу. Снимити податке.



Креирање налога за 
физичка/стручна лица

- Руководилац КЈС -

Кликом на жуто дугме поред имена физичког лица, то 

лице се пребацује у позицију “Руководилац КЈС”.



Активација налога и приступ 
систему за физичка/стручна лица

• Вратити се на почетну страницу Портала ЦЈХ;

• Активирати налог по истом поступку као и у случају 
активације налога за организацију/правно лице, али са 
корисничким именом дефинисаним у процесу 
евидентирања стручних лица;

• По активирању налога, Систему се приступа на основу 
корисничког имена и лозинке физичког лица;

• Извештаје/упитнике попуњавају искључиво физичка 
лица.



Попуњавање извештаја/упитника
- Приступ упитницима од стране овлашћених 

физичких лица -



Попуњавање извештаја/упитника

Преузети “Упутство”, притиснути “Измени” и 

попуњавати поља упитника. Одговори на поједина 

питања отварају потпитања. 



Попуњавање извештаја/упитника
- Аплоуд документа -

Кликнути на поље “Изаберите документ”.



Попуњавање извештаја/упитника
- Снимање упитника -



Попуњавање извештаја/упитника
- Закључавање упитника -



Одобравање попуњених упитника

Попуњен извештај/упитник одобрава искључиво 

“Одговорно лице”.



Штампање упитника

Притиском на “Одштампај” се отвара нови “таб” са 

попуњеним упитником који је потребно одштампати.



Штампање упитника
- Проблем блокаде отварања новог “таб”-а 

(пример браузера “Chrome”) -

Кликом на обележено поље се отвара следећи мени:

Кликом на следеће обележено поље ће се отворити 

нови “таб” са текстом за штампу.

У случају да се не отвори нови “таб” са верзијом 

упитника за штампу, у пољу за адресу (горњи десни 

угао екрана) се појављује нова иконица.



Потписивање и слање 
извештаја/упитника

Одштампану последњу верзију извештаја је неопходно 

потписати/печатирати од стране руководиоца и послати на 

адресу Централне јединице за хармонизацију.



Напомене

• По завршетку сваке сесије је неопходно одјавити се са 
Система (дугме “Одјава”);

• У случају да заборавите лозинку, притисните на опцију 
“Заборављена лозинка?” (налази се на почетној страници 
Портала, изнад опције “Пријави се”);

• Кориснички сервис за савете, помоћ и остале 
информације у вези са електронским извештавањем:  

Имејл-адреса: ifkj@mfin.gov.rs

Телефон: 011/3642-811

mailto:ifkj@mfin.gov.rs

