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МИНИСТАРСТВО ЦИВИЛНИХ ПОСЛОВА 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

1206 
На основу члана 55. став 2. тачка б), Закона о 

јединственом матичном броју ("Службени гласник БиХ", 
бр. 32/01, 63/08, 103/11 и 87/13), Министарство цивилних 
послова доноси 

УПУТСТВО 
О РАСПОРЕДУ И НАЧИНУ ДЕФИНИСАЊА 

РАСПОНА ЦИФАРА V ГРУПЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ 
МАТИЧНОГ БРОЈА 

Члан 1. 
(Предмет Упутства) 

Упутством о распореду и начину дефинисања распона 
цифара V групе јединственог матичног броја (у даљем 
тексту: Упутство) утврђује се начин одређивања распона V 
групе јединственог матичног броја и обезбјеђивање 
техничких претпоставки за његову имплементацију. 

Члан 2. 
(Одређивање распона V групе) 

Надлежни органи одређиваће распон V групе за сва 
регистрациона подручја - комбинација пола и редног броја 
за лица рођена истог дана (три цифре) за мушкарце од 000 - 
499, а за жене од 500 - 999. 

Члан 3. 
(Раније одређен jединствени матични број) 

Јединствени матични број који је одређен у складу са 
регистрационим подручјима и називима општина у Босни и 
Херцеговини, по прописима о јединственом матичном 
броју који су се примјењивали у Босни и Херцеговини до 
доношења Закона о измјенама и допунама Закона о 
јединственом матичном броју ("Службени гласник БиХ", 
број 87/13), не подлијеже промјени. 

Члан 4. 
(Техничке претпоставке за имплементацију Упутства) 
Агенција за идентификациона документа, евиденцију 

и размјену података, у складу са одредбама члана 8. став 1. 
тачка г) Закона о Агенцији за идентификациона документа, 
евиденцију и размјену података ("Службени гласник БиХ", 
број 56/08) и члана 21. став 1. Закона о јединственом 
матичном броју ("Службени гласник БиХ", бр. 32/01, 63/08, 
103/11 и 87/13), обезбиједиће техничке претпоставке за 
имплементацију овог упутства. 

Члан 5. 
(Ступање на снагу и објављивање Упутства) 

Ово упутство ступа на снагу одмах, а примјењиваће се 
од 19. новембра 2013. године и објавиће ће се у 
"Службеном гласнику БиХ". 

 

Број 06-1-30-2-2369/13 
14. новембра 2013. године 

Сарајево 
Министар 

Мр Средоје Новић, с. р.
 

 
Na osnovu člana 55. stav 2. tačka b), Zakona o 

jedinstvenom matičnom broju ("Službeni glasnik BiH", br. 32/01, 
63/08, 103/11 i 87/13), Ministarstvo civilnih poslova donosi 

UPUTSTVO 
O RASPOREDU I NAČINU DEFINIRANJA RASPONA 

CIFARA V GRUPE JEDINSTVENOG MATIČNOG 
BROJA 

Član 1. 
(Predmet Uputstva) 

Uputstvom o rasporedu i načinu definiranja raspona cifara 
V grupe jedinstvenog matičnog broja (u daljem tekstu: Uputstvo) 
utvrđuje se način određivanja raspona V grupe jedinstvenog 
matičnog broja i obezbjeđivanje tehničkih pretpostavki za 
njegovu implementaciju. 

Član 2. 
(Određivanje raspona V grupe) 

Nadležni organi određivat će raspon V grupe za sva 
registraciona područja - kombinacija spola i rednog broja za lica 
rođena istog dana (tri cifre) za muškarce od 000 - 499, a za žene 
od 500 - 999. 

Član 3. 
(Ranije određen jedinstveni matični broj) 

Jedinstveni matični broj koji je određen u skladu sa 
registracionim područjima i nazivima općina u Bosni i 
Hercegovini, po propisima o jedinstvenom matičnom broju koji 
su se primjenjivali u Bosni i Hercegovini do donošenja Zakona o 
izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom matičnom broju 
("Službeni glasnik BiH", broj 87/13), ne podliježe promjeni. 

Član 4. 
(Tehničke pretpostavke za implementaciju Uputstva) 

Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i 
razmjenu podataka, u skladu sa odredbama člana 8. stav 1. tačka 
g) Zakona o Agenciji za identifikaciona dokumenta, evidenciju i 
razmjenu podataka ("Službeni glasnik BiH", broj 56/08) i člana 
21. stav 1. Zakona o jedinstvenom matičnom broju ("Službeni 
glasnik BiH", br. 32/01, 63/08, 103/11 i 87/13), obezbijedit će 
tehničke pretpostavke za implementaciju ovog uputstva. 

Član 5. 
(Stupanje na snagu i objavljivanje Uputstva) 

Ovo uputstvo stupa na snagu odmah, a primjenjivat će se od 
19. novembra 2013. godine i objavit će se u "Službenom glasniku 
BiH". 

Broj 06-1-30-2-2369/13 
14. novembra 2013. godine 

Sarajevo
Ministar 

Mr. Sredoje Nović, s. r.
 

 
Na temelju članka 55. stavak 2. točka b), Zakona o 

jedinstvenom matičnom broju ("Službeni glasnik BiH", br. 32/01, 
63/08, 103/11 i 87/13), Ministarstvo civilnih poslova donosi 

NAPUTAK 
O RASPOREDU I NAČINU DEFINIRANJA RASPONA 
CIFARA V SKUPINE JEDINSTVENOG MATIČNOG 

BROJA 

Članak 1. 
(Predmet Naputka) 

Naputkom o rasporedu i načinu definiranja raspona cifara V 
skupine jedinstvenog matičnog broja (u daljnjem tekstu: 
Naputak) utvrđuje se način određivanja raspona V skupine 
jedinstvenog matičnog broja i osiguravanje tehničkih pretpostav-
ki za njegovu implementaciju. 

Članak 2. 
(Određivanje raspona V skupine) 

Nadležna tijela određivat će raspon V skupine za sva 
registracijska područja - kombinacija spola i rednog broja za 


