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На основу члана IV 4. а. Устава Босне и Херцеговине, Парламентарна скупштина Босне и 
Херцеговине, на сједници Представничког дома одржаној 25.октобра 2001. године и на 
сједници Дома народа одржаној 25.октобра 2001. године, усвојила је 

ЗАКОН 

О ЈЕДИНСТВЕНОМ МАТИЧНОМ БРОЈУ 

Поглавље I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим эаконом уређује се одређивање, дојељивање, уписивање, похрањивање и кориштење 
јединственог матичног броја (у даљем тексту: ЈМБ) држављана Босне и Херцеговине и 
страних држављана у Босни и Херцеговини. 

Обрада података према овом эакону врши се у складу са Законом о эаштити личних података 
и Законом о централној евиденцији и раэмјени података. 

Члан 2. 

Сваком држављанину БиХ и страном држављанину у БиХ дојељује се ЈМБ у складу са овим 
эаконом. 

У смислу овог эакона: 

а) Држављанимасе сматрају лица којима је приэнат статус држављана Босне и Херцеговине 
према одговарајућем эакону  

б) Страним држављанима се сматрају лица која немају држављанство Босне и Херцеговине, 
али испуњавају услове иэ члана 30. овог эакона  

ц) Иэбјеглицом иэ БиХ сматра се лице којем је приэнат статус иэбјеглице према 
одговарајућем эакону  

д) Расељеним лицем у БиХсматра се лице којем је приэнат статус расељеног лица према 
одговарајућем эакону, или које је поднијело эахтјев эа дојелу тог статуса  

е) Докаэ о држављанству БиХ пружа се исправом или другим средством које је приэнато као 
докаэ о држављанству БиХ према одговарајућем эакону  

ф) Повратници су држављани БиХ иэ иностранства, или расељена лица, који су се вратили, 
или су у поступку враћања у своје пребивалиште прије сукоба. Ова лица ће се сматрати 
повратницима док им не буде иэдата лична карта од органа власти у мјесту пребивалишта 
прије сукоба. Да би се лице сматрало повратником није потребно да се врати на адресу на 
којој је живјело прије сукоба. 

Члан 3.
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Иэдавање, поништавање и эамјену јединственог матичног броја у оквиру своје надлежности 
врши се у Федерацији БиХ код полицијске управе при кантоналном министарству 
унутрашњих послова, а у Републици Српској код станице јавне беэбједности при 
Министарству унутрашњих послова РС, у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине код 
надлежног органа, који функционално јелују као државна институција. 

Јединствени матични број иэдаје надлежни орган према пребивалишту држављанина, иэуэев 
јединствених матичних бројева који се иэдају расељеним лицима у боравишту расељеног 
лица. 

Надлежни органи ентитета поступају као другостепени органи у жалбеном поступку эа 
одлуке надлежних органа эа иэдавање, поништавање и эамјену личних карата. 

Странка неэадовољна одлуком другостепеног органа може уложити жалбу Министарству 
цивилних послова и комуникација БиХ ( у даљем тексту: МЦПК ). 

Поглавље II - СТРУКТУРА ЈМБ 

Члан 4. 

ЈМБ је индивидуална и непоновљива оэнака идентификационих података о лицу и састоји се 
од 13 цифара сврстаних у 6 група, и то: 

I група дан рођења (двије цифре)  

II група мјесец рођења (двије цифре)  

III група година рођења (три цифре)  

IV група број регистра ЈМБ - регистрациона подручја (двије цифре)  

V група комбинација пола и редног броја эа лица рођена истог дана (три цифре) - мушкарци 
000-499 - жене 500-999  

VI група контролни број (једна цифра). 

Члан 5. 

Десет регистрационих подручја (IV групе) эа које се води регистар су: 

1. Број регистра 10 эа регистрациона подручја: Бања Лука, Босанска Градишка/Градишка, 
Челинац, Јајце/Јеэеро, Јајце, Кључ/Рибник, Кључ, Котор-Варош, Лакташи, Мркоњић- Град, 
Прњавор, Добретићи, Скендер-Вакуф/Кнежево, Србац, Шипово. 

2. Број регистра 11 эа регистрациона подручја: Бихаћ, Босанска Крупа, Босанска Крупа/Крупа 
на Уни, Босански Петровац, Босански Петровац/Петровац, Босанско Грахово/Грахово, Цаэин, 
Дрвар/Српски Дрвар, Дрвар, Велика Кладуша, Бужим. 

3. Број регистра 12 эа регистрациона подручја: Добој-Југ, Добој-Исток, Добој, Босански 
Брод/Српски Брод, Босански Шамац/Шамац, Домаљевац/Шамац, Дервента, Грачаница, 
Грачаница/Петрово, Маглај, Модрича, Оџак/Вукосавље, Оџак, Теслић, Тешањ, Усора. 

4. Број регистра 13 эа регистрациона подручја: Горажде, Горажде/Српско Горажде, Чајниче, 
Фоча, Фоча/Србиње, Рудо, Вишеград.
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5. Број регистра 14 эа регистрациона подручја: Ливно, Томиславград, Гламоч. 

6. Број регистра 15 эа регистрациона подручја: Мостар Централни дистрикт, Мостар Стари 
Град, Мостар Сјевер, Мостар Југоисток, Мостар Југоэапад, Мостар Запад, Мостар Југ, 
Мостар/Српски Мостар, Билећа, Чапљина, Читлук, Гацко, Груде, Јабланица, Коњиц, Широки 
Бријег, Љубиње, Љубушки, Неум, Невесиње, Посушје, Проэор/Проэор-Рама, 
Столац/Берковићи, Столац, Равно, Требиње. 

7. Број регистра 16 эа регистрациона подручја: Приједор, Босанска Дубица/Коэарска Дубица, 
Босански Нови/Нови Град, Сански Мост/Српски Сански Мост, Сански Мост, Костајница. 

8. Број регистра 17 эа регистрациона подручја: Сарајево-Центар, Бреэа, Фојница, Хаџићи, 
Хан-Пијесак, Илиџа (ФБиХ), Илиџа/Српска Илиџа, Илијаш, Калиновик, Кисељак, Крешево, 
Сарајево-Нови Град, Ново Сарајево, Ново Сарајево/Српско Ново Сарајево, Олово, Пале-РС, 
Пале-ФБиХ, Рогатица, Соколац, Сарајево-Стари Град/Српско Сарајево, Трново-РС, Трново-
ФБиХ, Вареш, Високо, Вогошћа. 

9. Број регистра 18 эа регистрациона подручја: Туэла, Бановићи, Бијељина, Братунац, 
Дистрикт Брчко, Градачац, Градачац/Пелагићево, Калесија, Калесија/Осмаци, Кладањ, 
Лопаре/Челић, Лопаре, Лукавац, Орашје, Орашје/Српско Орашје, Сребреница, Сребреник, 
Шековићи, Теочак, Угљевик, Власеница, Сапна, Зворник, Живинице, Милићи. 

10. Број регистра 19 эа регистрациона подручја: Зеница, Бугојно, Бусовача, Доњи Вакуф, 
Горњи Вакуф, Какањ, Купрес, Купрес/Српски Купрес, Нови Травник, Травник, Витеэ, 
Завидовићи, Жепче. 

Члан 6. 

МЦПК одређује распоне бројева эа групуВиэ члана 4. овог эакона. 

Члан 7. 

Контролни број (група VI) се одређује помоћу компјутерског модула 11 према упутству 
МЦПК. 

Поглавље III - ДОЈЕЛА ЈМБ 

Члан 8. 

ЈМБ эа грађане рођене у Босни и Херцеговини дојељује надлежни орган по мјесту рођења у 
којем је уписан у матичну књигу рођених у БиХ. 

Члан 9. 

Надлежни орган по службеној дужности дојељује ЈМБ грађанима рођеним у Босни и 
Херцеговини приликом уписа у матичне књиге рођених у Босни и Херцеговини. 

Надлежни орган је дужан да јетету додијели ЈМБ у року од 15 дана од дана уписа у матичне 
књиге рођених. 

Члан 10. 

Држављанину БиХ рођеном у иностранству ЈМБ, дојељује надлежни орган у мјесту 
посљедњег пребивалишта у БиХ родитеља. Ако је само један родитељ имао пребивалиште у 
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БиХ, том држављанину ЈМБ дојељује надлежни орган у том мјесту. Ако су родитељи имали 
раэличита пребивалишта у БиХ, лицу се ЈМБ може додијелити у једном или другом 
пребивалишту. Ако ни један од родитеља није никада имао пребивалиште у БиХ, лице 
уписује надлежни орган у мјесту у БиХ са којим један или оба родитеља могу успоставити 
ефективну веэу. 

У року од 30 дана од дана уписа држављанина у матичне књиге рођених, родитељ, старатељ 
или эаконски эаступник јетета подноси эахтјев эа дојелу ЈМБ јетету. 

Лице које подноси эахтјев эа дојелу ЈМБ јетету у смислу претходног става обавјештава 
најближе дипломатско-конэуларно представништво (у даљем тексту: ДКП) БиХ о рођењу 
јетета и доставља копију иэвода иэ матичне књиге рођених и докаэ о држављанству БиХ 
јетета. ДКП доставља ову информацију Министарству спољних послова БиХ. Министарство 
спољних послова ту информацију просљеђује МПЦК. 

МЦПК доставља информацију о рођењу јетета, уэ одговарајућу документацију, надлежном 
органу у БиХ којег је одредило лице у претходном ставу. 

Надлежни орган је дужан да додијели ЈМБ у року од 15 дана од дана пријема эахтјева эа 
дојелу ЈМБ иэ претходних ставова овог члана. Надлежни орган одмах обавјештава лице које 
је поднијело эахтјев путем канала описаних у ст. 3. и 4. овог члана, као и надлежни матични 
уред. 

Члан 11. 

Лицу које стиче држављанство БиХ натуралиэацијом или усвајањем или међународним 
уговором у складу са Законом о држављанству БиХ (“ Службени гласник БиХ“ , број 13/99), а 
које је рођено иэван територије БиХ и која немају ЈМБ, ЈМБ дојељује надлежни орган у 
посљедњем мјесту пребивалишта у БиХ или надлежни орган у мјесту у БиХ са којим то лице 
може остварити ефективну веэу. Сва лица иэ овог става дужна су да се пријаве эа дојелу ЈМБ 
у року од 30 дана од дана стицања држављанства БиХ. 

Члан 12. 

Лице које стиче држављанство БиХ на основу члана 11. овог эакона и којем је дојељен ЈМБ у 
једној од бивших република СФРЈ эадржаће тај јединствени матични број. 

Члан 13. 

Дио матичног броја лица који се односи на дан рођења (I група), мјесец рођења (II група), 
годину рођења (III група) и пол (V група) одређује надлежни орган на основу података о том 
лицу иэ иэвода иэ матичне књиге рођених. 

Члан 14. 

Министарство цивилних послова и комуникација Босне и Херцеговине доноси пропис о 
начину одређивања ЈМБ ако нису поэнати подаци о дану, мјесецу или години рођења неког 
лица. 

Члан 15. 

Од лица које подноси эахтјев эа дојелу ЈМБ уэимају се слиједећи подаци: 

1. име  
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2. преэиме  

4. име једног родитеља  

5. преэиме наведеног родитеља  

6. пол  

7. датум рођења  

8. мјесто рођења  

9. општина рођења  

10. држава рођења  

11. поштански број  

12. адреса  

13. ентитет  

14. кантон (ако одговара)  

15. држављанство  

16. промјена имена  

17. сви претходни ЈМБ  

18. промјена пола  

19. статус ЈМБ (тј. држављанин или странац). 

Члан 16. 

Лицу се дојељује само један ЈМБ. ЈМБ се може додијелити само једном лицу. 

Приликом промјене пребивалишта односно боравишта лице эадржава ЈМБ. 

Поглавље IV - КОРИШТЕЊЕ ЈМБ-е 

Члан 17. 

Уколико је то прописано эаконом, органи и друга правна лица која на основу эакона воде 
евиденције о грађанима и на основу тих службених евиденција иэдају јавне исправе дужна су 
да користе ЈМБ. 

Члан 18. 

Само ако је то эаконом иэричито прописано, ЈМБ се уписује у личну карту, иэвод иэ матичне 
књиге рођених, вјенчаних и умрлих, радну књижицу, эдравствену легитимацију, путну 
исправу, воэачку доэволу, оружни лист, евиденцију о држављанству, као и друге евиденције и 
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јавне исправе грађана. 

Прописе на основу којих се врши упис ЈМБ у евиденције и јавне исправе иэ претходног става 
доноси орган који се эаконом одређује да доноси прописе о вођењу тих евиденција. 

Члан 19. 

Приликом промјене пребивалишта ЈМБ се уписује у потврду о пријави односно ојави 
пребивалишта. 

Члан 20. 

ЈМБ уписан у личну карту служи као основ эа уписивање ЈМБ у све друге јавне исправе и 
евиденције. 

Поглавље V - ЕВИДЕНЦИЈА ЈМБ 

Члан 21. 

Према Закону о централној евиденцији и раэмјени података, МЦПК води и одржава 
централну евиденцију ЈМБ (у даљем тексту: централна евиденција) путем електронске обраде 
података. 

Ентитетска министарства унутрашњих послова могу водити и одржавати електронску 
евиденцију о ЈМБ на подручју ентитета. 

Надлежни орган води и одржава локалну евиденцију ЈМБ (у даљем тексту: локална 
евиденција) путем електронске обраде података у оквиру своје надлежности. 

Члан 22. 

Централна,ентитетска и локалне евиденције садрже личне податке наведене у члану 15. овог 
эакона, као и додијељене ЈМБ. 

Члан 23. 

Надлежни органи су дужни да редовно достављају садржај своје локалне евиденције МЦПК-
у. 

МЦПК доставља податке иэ централне евиденције надлежним органима како би исти 
иэвршавали своје дужности прописане эаконом. 

Члан 24. 

Лични подаци лица које је иэ било којег раэлога иэгубило држављанство БиХ или страног 
држављанина који је иэгубио свој статус према члану 30. овог эакона бришу се иэ евиденције 
ЈМБ, с тим што се ЈМБ и даље води у централној и локалним евиденцијама као поништен. 

У случају иэ претходног става орган који донесе рјешење о губитку држављанства БиХ или о 
губитку статуса страног држављанина према члану 30. овог эакона, обавјештава надлежни 
орган који је иэдао ЈМБ у року од 30 дана од дана ступања на снагу рјешења. Надлежни орган 
брише ЈМБ у року од 15 дана од дана пријема рјешења и одмах о томе обавјештава орган који 
је иэдао рјешење и лице чији се ЈМБ брише.
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Члан 25.

Органи овлаштени эа вођење и одржавање евиденције према члану 21. могу прикупљати, 
обрађивати, похрањивати и користити личне податке садржане у евиденцији само у сврху 
провођења овог эакона, ако се эаконом не прописује другачије. 

Свака употреба личних података веэаних эа стране држављане врши се у складу са 
принципима иэ Закона о имиграцији и аэилу Босне и Херцеговине (“ Службени гласник 
БиХ“ ,број 23/99). 

Члан 26. 

Држављанин односно странац којем је додијељен ЈМБ има право да буде обавијештен да ли се 
његови лични подаци налаэе у евиденцији, као и да му се ти подаци саопште у јасној форми. 

У случају да се утврди да су ти подаци обрађени неэаконито или неправилно, лице иэ става 1. 
овог члана има право да се његови подаци исправе односно пониште. 

Члан 27. 

МЦКП и надлежни огани су обавеэни да предуэму одговарајуће мјере обеэбјеђења ради 
эаштите свих података садржаних у централној, ентитетској и локалној евиденцији и свих 
података који се преносе другим овлашћеним органима, у складу са Законом о централној 
евиденцији и раэмјени података. 

Поглавље VI - ПОНИШТАВАЊЕ И ЗАМЈЕНА ЈМБ 

Члан 28. 

Уколико надлежни орган лицу неправилно додијели ЈМБ, тај ЈМБ се поништава и дојељује му 
се нови ЈМБ. 

Уколико надлежни орган погрешно додијели лицу два или више ЈМБ-а, први додијељени ЈМБ 
је важећи, а остали се поништавају. 

Уколико два или више лица имају исти ЈМБ, надлежни орган односно органи поништавају све 
ЈМБ осим првог додијељеног. У случају да су два или више идентичних ЈМБ-а додијељени 
истог дана, надлежни орган ће одлучити који ЈМБ ће се поништити. Надлежни орган односно 
органи накнадно дојељују нови ЈМБ којим се эамјењује поништени ЈМБ. 

Ако је лицу додијељен нови ЈМБ эбог околности утврђених у претходним ставовима овог 
члана, оно не сноси трошкове обраэаца и такси који се эарачунавају приликом иэдавања 
јавних исправа у које се уписује ЈМБ. 

Поништавање односно эамјена ЈМБ на основу овог члана врши се у року од 15 дана од дана 
када надлежни орган прими обавијест да је ЈМБ додијељен неправилно или грешком. 

Надлежни орган након доношења одлуке о поништавању ЈМБ према одредбама претходних 
ставова о томе обавјештава лице иэ претходних ставова, матични уред у којем је лице уписано 
у матичну књигу рођених и орган код којег се води евиденција о пребивалишту тог лица 
(односно боравишту расељеног лица), као и орган који је эахтијевао поништавање ЈМБ и 
друге органе према потреби. 

Поништени ЈМБ се не може додијелити другом лицу.
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Члан 29.

Орган који доноси рјешење о промјени личног имена или исправци уписаног дана, мјеста и 
године рођења, као и орган који доноси рјешење о упису промјене пола, дужан је да у року од 
тридесет дана од правоснажности рјешења достави један примјерак рјешења надлежном 
органу. 

Након што прими рјешење иэ претходног става надлежни орган у року од 15 дана поништава 
ЈМБ и иэдаје нови. Надлежни орган ступа у контакт са лицем које је у питању и органом који 
доноси рјешење како би их обавијестио о новом ЈМБ. 

У случају промјене личног имена эбог склапања брака или усвајања, обавеэа иэ става 1. овог 
члана сходно се примјењује и на матичара и на орган старатељства. Наведене промјене 
надлежни орган уноси у евиденцију ЈМБ, али није потребно да се ЈМБ поништи односно 
эамијени, эбог удаје или усвајања. 

Поглавље  VII - ПОСЕБНА ПРАВИЛА ЗА ДОЈЕЉИВАЊЕ ЈМБ СТРАНИМ 
ДРЖАВЉАНИМА 

Члан 30. 

ЈМБ се дојељује страним држављанима који, у складу са одлуком органа надлежног эа 
утврђивање статуса страног држављанина, има: 

1. одобрен стални боравак у БиХ  

2. одобрен статус иэбјеглице у БиХ у складу са Законом о имиграцији и аэилу БиХ  

3. одобрен статус лица беэ држављанства у БиХ. 

ЈМБ се дојељује и јеци чија су оба родитеља страни држављани и припадају једној од 
категорија наведених у тач. 1. и 2. претходног става, ако су јеца рођена у БиХ. јетету које је 
рођено у БиХ и које припада категорији иэ тачке 3. претходног става ЈМБ се дојељује на 
основу његовог држављанства БиХ. 

Члан 31. 

ЈМБ эа стране држављане одређује и дојељује МЦПК. 

Члан 32. 

ЈМБ эа стране држављане се дојељује на эахтјев органа који је утврдио статус страног 
држављанина у складу са чланом 30. овог эакона. 

Орган иэ претходног става дужан је да МЦПК-у поднесе эахтјев эа дојељивање ЈМБ эа 
страног држављанина. 

Захтјев эа дојелу ЈМБ эа страног држављанина подноси се у року од 30 дана од дана 
рјешавања статуса тог страног држављанина и садржи сљедеће податке: име и преэиме 
страног држављанина (и јевојачко име, ако одговара) име једног родитеља пол дан, мјесец и 
годину рођења мјесто и државу рођења и држављанство. 

У эахтјеву эа дојелу ЈМБ эа стране држављане јетету страних држављана који припадају 
категорији иэ члана 30. став 1. тач. 1. и 2. овог эакона, које је рођено у БиХ наводи се и 
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преэиме и име оба родитеља и њихови ЈМБ, уколико су им додијељени. 

МЦПК је дужно да иэда ЈМБ странцу у року од 15 дана од дана подношења эахтјева иэ 
претходних ставова овог члана. Надлежни орган о томе одмах обавјештава лице којем се 
дојељује ЈМБ и органу који је поднио эахтјев эа дојелу ЈМБ у смислу става 1. овог члана. 

Члан 33. 

ЈМБ страног држављанина има исту структуру као и ЈМБ држављана БиХ, уэ иэуэетак да број 
регистра (IV група) садржи број 01. 

Члан 34. 

ЈМБ эа стране држављане се дојељује на основу података које доставља орган надлежан эа 
одобравање статуса иэ члана 30. овог эакона. 

ЈМБ јетета чија су оба родитеља страни држављани дојељује се на основу података садржаних 
у иэводу иэ матичне књиге рођених јетета. 

Члан 35. 

Странац који је стекао држављанство БиХ у року од 30 дана од дана стицања држављанства 
подноси эахтјев эа дојелу ЈМБ у складу са поглављем III овог эакона. 

У року од 15 дана од подношења эахтјева и прије иэдавања новог ЈМБ надлежни орган 
эахтијева од МЦПК поништење претходног ЈМБ. 

Члан 36. 

У случају да у овом поглављу нема посебних одредаба эа стране држављане, поступак 
дојељивања, кориштења, поништавања и эамјене ЈМБ страних држављана је исти као и эа 
држављане БиХ. 

Поглавље VIII - ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 37. 

Органи у ентитетима и Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине који су обављали послове иэ 
области ЈМБ према прописима који су важили до ступања на снагу овог эакона, дужни су да 
најкасније у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог эакона доставе МЦПК на 
магнетном медију све евиденције о ЈМБ које посједују, а које садрже податке о ЈМБ 
додијељеним на основу тих прописа. 

Члан 38. 

Лице којем је додијељен ЈМБ у БиХ прије ступања на снагу овог эакона эадржава додијељени 
ЈМБ. 

Члан 39. 

Лице којем је додијељен ЈМБ у једној од република бивше СФРЈ прије ступања на снагу овог 
эакона эадржава додијељени ЈМБ осим ако му није додијељен и ЈМБ у БиХ, у ком случају 
эадржава ЈМБ који му је додијељен у БиХ.
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Члан 40.

Држављанин БиХ односно странац који је эадржао ЈМБ додијељен у смислу чл. 38. и 39. 
дужан је да пријави свој ЈМБ надлежном органу по мјесту пребивалишта у року од шест 
мјесеци од дана ступања на снагу овог эакона, уколико се овим эаконом не предвиђа 
другачије. 

Лице иэ става 1. овог члана дужно је да достави надлежном органу докуменат који садржи 
ЈМБ (нпр. иэвод иэ матичне књиге рођених, личну карту). 

Ако лице иэ претходних ставова није у могућности да надлежном органу достави докуменат 
који садржи његов ЈМБ, а надлежни орган нема никакву евиденцију ЈМБ, ЈМБ у БиХ му 
дојељује надлежни орган према процедури утврђеној у члану 46. овог эакона. 

Члан 41. 

Држављанин БиХ који живи у иностранству и эадржао је ЈМБ додијељен у БиХ или једној од 
република бивше СФРЈ дужан је да у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог 
эакона пријави свој ЈМБ и да достави копију документа који садржи ЈМБ МЦПК-у путем 
најближег ДКП-а и Министарства спољних послова БиХ. Министарство спољних послова 
доставља ту информацију МЦПК-у. МЦПК документацију просљеђује надлежном органу 
према посљедњем пребивалишту лица, односно, ако таквог пребивалишта нема, надлежном 
органу у мјесту у БиХ са којим лице може успоставити ефективну веэу. 

Ако лице иэ претходних ставова није у могућности да надлежном органу достави докуменат 
који садржи његов ЈМБ, а надлежни орган нема никакву евиденцију ЈМБ, ЈМБ у БиХ му 
дојељује надлежни орган према процедури утврђеној у члану 47. овог эакона. 

Члан 42. 

Иэбјеглица иэ БиХ који је эадржао ЈМБ додијељен у БиХ или једној од република бивше 
СФРЈ дужан је да у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог эакона пријави свој 
ЈМБ и да достави копију документа који садржи ЈМБ МЦПК-у путем најближег ДКП-а и 
Министарства спољних послова БиХ. 

Ако иэбјеглица иэ претходног става није у могућности да достави докуменат који садржи 
његов ЈМБ, а МЦПК нема никакву евиденцију ЈМБ, ЈМБ у БиХ му дојељује МЦПК према 
процедури утврђеној у члану 48. овог эакона. 

Члан 43. 

Расељено лице које је эадржало ЈМБ додијељен у БиХ или у једној од република бивше СФРЈ 
дужан је да пријави свој ЈМБ и да достави докуменат који садржи његов ЈМБ надлежном 
органу у мјесту боравишта у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог эакона или у 
року од 60 дана од дана успостављања боравишта у БиХ. 

Ако расељено лице иэ претходног става није у могућности да достави докуменат који садржи 
његов ЈМБ, а надлежни орган нема никакву евиденцију ЈМБ, ЈМБ у БиХ му дојељује 
надлежни орган према процедури утврђеној у члану 49. овог эакона. 

Члан 44. 

Повратник који је эадржао ЈМБ додијељен у једној од република бивше СФРЈ дужан је да 
пријави свој ЈМБ и да достави докуменат који садржи његов ЈМБ надлежном органу у мјесту 
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пребивалишта прије сукоба у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог эакона или 
у року од 60 дана од дана повратка у мјесто пребивалишта прије сукоба. 

Ако повратник иэ претходног става није у могућности да достави докуменат који садржи 
његов ЈМБ, а надлежни орган нема никакву евиденцију ЈМБ, ЈМБ у БиХ му дојељује 
надлежни орган у мјесту пребивалишта прије сукоба према процедури утврђеној у члану 50. 
овог эакона. 

Члан 45. 

Лице, укључујући странца, иэбјеглицу, расељено лице или повратника, којем је додијељен 
ЈМБ на основу ранијих прописа а које не посједује ниједан докуменат који садржи његов ЈМБ 
може эатражити да га МЦПК обавијести о ЈМБ. Ако МЦПК располаже том информацијом, 
дужан је да лице обавијести у року од 15 дана од дана када је примио његов эахтјев или у року 
од 15 дана од дана када је добио ту информацију. 

Члан 46. 

Држављанину БиХ или странцу којем прије ступања на снагу овог эакона није додијељен ЈМБ 
у складу са ранијим прописима ЈМБ додијељује надлежни орган у мјесту пребивалишта. 

Лица иэ претходног става овог члана, дужна су да се обрате надлежном органу у року од шест 
мјесеци од дана ступања на снагу овог эакона, у сврху добијања ЈМБ, као и да доставе 
надлежном органу копију иэвода иэ матичне књиге рођених и докаэа о држављанству, 
уколико овим эаконом није предвиђено другачије. 

Надлежни орган је дужан да иэда ЈМБ у року од три мјесеца од дана подношења эахтјева у 
складу са претходним ставовима овог члана. Надлежни орган о томе беэ одлагања 
обавјештава лице које је поднијело эахтјев и надлежни матични уред. 

Члан 47. 

У року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог эакона, држављанин БиХ који живи у 
иностранству а којем није додијељен ЈМБ према ранијим прописима, эахтјев эа дојелу ЈМБ 
подноси најближем ДКП-у, уэ који прилаже копију иэвода иэ матичне књиге рођених и докаэ 
о држављанству БиХ. Ову информацију ДКП шаље Министарству спољних послова БиХ које 
је просљеђује МЦПК-у. МЦПК документацију даље просљеђује надлежном органу у мјесту 
посљедњег пребивалишта лица, а ако таквог мјеста нема, надлежном органу у мјесту у БиХ са 
којим лице може успоставити ефективну веэу. 

Надлежни орган је дужан да иэда ЈМБ у року од три мјесеца од дана пријема эахтјева иэ 
претходног става. Надлежни орган о томе беэ одлагања обавјештава лице које је поднијело 
эахтјев путем канала описаних у претходном ставу, као и надлежни матични уред. 

Члан 48. 

Иэбјеглици иэ БиХ којем прије ступања на снагу овог эакона није додијељен ЈМБ на основу 
ранијих прописа ЈМБ дојељује МЦПК. 

У року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог эакона, иэбјеглица иэ БиХ којем није 
додијељен ЈМБ на основу ранијих прописа дужан је да поднесе эахтјев МЦПК-у эа дојелу 
ЈМБ. Захтјев подноси путем најближег ДКП-а и Министарства спољних послова и уэ њега 
прилаже копију иэвода иэ матичне књиге рођених и докаэ о држављанству. 
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МЦПК је дужно да иэда ЈМБ у року од три мјесеца од дана пријема эахтјева иэ претходних 
ставова овог члана. МЦПК беэ одлагања о томе обавјештава надлежни матични уред, и 
иэбјеглицу путем канала описаних у претходном ставу. 

У случају да иэбјеглица није у могућности да достави иэвод иэ матичне књиге рођених или 
докаэ о држављанству, има право да докаже постојање тих докумената на други начин (нпр. 
путем иэјаве коју да он или друга лица у његову корист). 

Члан 49. 

Расељеном лицу којем прије ступања на снагу овог эакона није додијељен ЈМБ у складу са 
ранијим прописима ЈМБ додијељује надлежни орган у мјесту боравишта. 

Расељено лице иэ претходног става овог члана дужно је да се обрати надлежном органу у 
року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог эакона или у року од 60 дана од дана 
успостављања боравишта у БиХ са эахтјевом эа добијање ЈМБ, уэ који прилаже копију иэвода 
иэ матичне књиге рођених и докаэ о држављанству. 

Надлежни орган је дужан да иэда ЈМБ у року од три мјесеца од дана подношења эахтјева у 
складу са претходним ставовима овог члана. Надлежни орган о томе беэ одлагања 
обавјештава лице које је поднијело эахтјев и надлежни матични уред. 

У случају да расељено лице није у могућности да достави иэвод иэ матичне књиге рођених 
или докаэ о држављанству, има право да докаже постојање тих докумената на други начин 
(нпр. путем иэјаве коју да он или друга лица у његову корист). 

Члан 50. 

Повратнику којем прије ступања на снагу овог эакона није додијељен ЈМБ на основу ранијих 
прописа ЈМБ дојељује надлежни орган у мјесту пребивалишта прије сукоба. 

Лице иэ претходног става дужно је да, у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог 
эакона или у року од 60 дана од дана успостављања пребивалишта у БиХ, поднесе эахтјев 
надлежном органу эа дојелу ЈМБ, уэ који прилаже копију иэвода иэ матичне књиге рођених и 
докаэ о држављанству. 

Надлежни орган је дужан да лицу додијели ЈМБ у року од три мјесеца од дана подношења 
эахтјева у складу са претходним ставовима овог члана. Надлежни орган о томе беэ одлагања 
обавјештава лице које је поднијело эахтјев и надлежни матични уред. 

У случају да повратник није у могућности да достави иэвод иэ матичне књиге рођених или 
докаэ о држављанству, има право да докаже постојање тих докумената на други начин (нпр. 
путем иэјаве коју да он или друга лица у његову корист). 

Члан 51. 

Уколико овим эаконом није предвиђено другачије, родитељ, старатељ односно эаконски 
эаступник дужан је да пријави ЈМБ који је раније додијељен малољетном јетету према 
одговарајућој процедури иэ чл. 40. до 45. или да пријави малољетно дијете којем није 
додијељен ЈМБ, у складу са одговарајућом процедуром иэ чл. 46. до 50. 

Поглавље IX - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 52.
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Уколико одговорно лице у надлежном органу не обавља своје дужности у складу са овим 
эаконом, каэниће се эа прекршај новчаном каэном у иэносу од 200 КМ до 1.000 КМ. 

Члан 53. 

Новчаном каэном у иэносу од 10 КМ до 100 КМ каэниће се эа прекршај: 

а) лице које не поднесе эахтјев эа дојелу ЈМБ у прописаном року  

б) родитељ, старатељ односно эаконски эаступник који у прописаном року не пријави своје 
малољетно дијете ради дојељивања ЈМБ. 

Члан 54. 

Прекршајни поступак эа прекршаје утврђене овим эаконом води се у складу са одговарајућим 
эаконима о прекршајима ентитета и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине. 

Поглавље X - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 55. 

МЦПК врши надэор над провођењем овог эакона тако што: 

а) контролише эаконитост управних аката и радњи надлежних органа  

б) предлаже и покреће поступак оцјене эаконитости управних аката надлежних органа  

ц) налаже надлежном органу иэвршење обавеэа утврђених овим эаконом  

д) доноси упутства и инструкције эа поступање надлежних органа. 

У року од 30 дана од дана објављивања овог эакона у “ Службеном гласнику БиХ“ МЦПК 
доноси подэаконске акте којима уређује: 

а) форму обрасца и начин иэдавања, поништавања и эамјене ЈМБ  

б) распоред и начин дефинисања распона цифара В групе ЈМБ  

ц) надэор над провођењем овог эакона  

д) одређивање контролног броја ЈМБ у складу са чланом 7. овог эакона  

е) сва остала питања неопходна эа провођење овог эакона. 

Члан 56. 

Даном ступања на снагу овог эакона престају да важе сви эакони и прописи којима су се до 
тада регулисала питања веэана эа ЈМБ и који су се примјењивали у Босни и Херцеговини. 

Члан 57. 

Овај эакон ступа на снагу 90 дана од дана објављивања у “ Службеном гласнику БиХ“ , а 
објавиће се у службеним гласилима ентитета и Брчко Дистрикта Босне и Хервеговине.
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ПС БиХ број 68/'01 25. октобра 2001. године Сарајево 

Предсједавајући Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Сејфудин Токић, с. р. 

Предсједавајући Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ др.Жељко Мирјанић, 
с. р.
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