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Како је настао



ЈМБГ, прошле године у ово време...

Прошле године у ово време испред зграде Парламента БИХ избили су протести због
неусвајања закона о јединственом матичном броју грађана – ЈМБГ. Протесте су
подржале многе јавне личности...



ЈМБГ, данас

Јединствени матични број грађана (ЈМБГ) често узимамо здраво за готово, а да ни не
знамо ништа о његовом настанку. Иако су информационе технологије пре 38 година,
када је он настао, биле далеко испод ових које данас користимо, постојали су људи,
визија и држава спремна да спроведе промене у циљу информатизације друштва.



Какви су били рачунари и евиденција података, који су били проблеми?

„АОП“(аутоматска обрада података)

• скупи „Мain Frame“  рачунари и меморија
• унос података: преко бушених картица, 

папирне траке...
• меморисање података: магнетске траке, 

добоши...
• секвенцијалне  и индекс секвенцијалне 

датотеке

Проблеми корисника „АОП“

• редуданца података је скупа
• Алфа знакови заузимају пуно простора
• поузданост у идентификовању грађана
• Како повезати на десетине евиденција 

о грађанима
• Ажурност података у свим датотекама...



Настанак ЈМБГ

Наш ЈМБГ настао је по узору на град Аусбург у Немачкој.



Правни акти и намена

Правни акти:

• СКГОЈ:  Самоуправни споразум о ЈМБГ(1974.)
• Закон  о увођењу Јединственог матичног броја  грађана (Сл. лист СФРЈ  бр 58-76)
• Републички закон ЈМБГ,  Службени Гласник  РС 101-2005.

Намена:

• Индивидуална и непоновљива идентификациона ознака и податак о грађанима
• Дужни су да га користе сви који воде податке о грађанима и издају јавне исправе



Карактеристике ЈМБГ

• ЈМБГ се додељивао свим лицима према пребивалишту, а новорођеној деци 
према месту рођења

• приликом промена пребивалишта ЈМБГ  је непромењив
• контролни број  се одређује по  „модулу 11“

 евиденција о издатим ЈМБГ  садржи:
 име и презиме грађанина,
 име једног родитеља,
 место и републику рођења и
 ЈМБГ.

• грађанин има само један ЈМБГ  и  он је непоновљив

Да ли је ???



Структура ЈМБГ
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дан рођења

месец рођења

година рођења

регион рођења или пребивалишта

јединствени број (М: 000-499; Ж: 500-999)

контролна цифра
(израчунава се)



Примена и ефекти примене ЈМБГ

Примена ЈМБГ:

• замена  алфа  података  и  повезивање  са другим евиденцијама
• „рут сегмент“, кључ за приступ у базе података
• ЈМБГ се уписује у личну карту, матичне књиге, радну књижицу, здравствену 

књижицу,  путну исправу, возачку дозволу идруге јавне исправе које се издају на 
основу Закона...

• ретке грешке у процедури

Ефекти примене ЈМБГ:

• ЈМБГ се сада по Закону  користи у свим јавним евиденцијама а  и неким   
интерним   евиденцијама

• ЈМБГ   гарантује идендитет
• ЈМБГ је постао кључни податак  у евиденцијама о грађанима
• смањен  је потребан  меморијски простор
• користи се за  умрежавање и  повезивање  евиденција
• повећана је поузданост  евиденција
• није довољно искоришћена  могућност  за умрежавање и смањивања редунданце
• повећана економичност обраде података о грађанима...



Можда вам једнога дана догоди...

Добар дан, 
хтео бих да 

поручим пицу.

Молим Вас 
кажите ми Ваш 

ЈМБГ

Ево га:
2003977710188

Ваша адреса је:
Ј.Гагарина 

198/28

Како знате 
?!? Па умрежени 

смо...

ОК, онда једна 
„дијетална“ пица са 
пршутом, куленом и 

сланиницом!

Немојте ту! 
Имате висок 
холестерол!



Да ли ЈМБГ угрожава приватност?

• ЈМБГ показује пол, датум рођења и место рођења-пребивалишта
• коме је доступан ЈМБГ?
• коме и зашто сметају подаци који су очигледни, а налазе  на документима који су 

власништву грађана?
• анализирати трошкове  замене ЈМБГ са неким другим  средством
• приватност могу да угрозе апликације и  сервиси  ако су супротни Закону о 

заштити података о личности
• ЈМБГ  је у употреби у државама насталим од бивше СФРЈ
• у Хрватској је од 01.01.2009. замењен ОИБ-ом (Osobni identifikacijski broj) од 11 

насумично изабраних цифара...



Перспектива примене ЈМБГ

• опада улога и значај  ЈМБГ,
• појавили су се нови методи сигурне идентификације и интеграције  података
• ЈМБГ и интероперабилност информационих система управе
• ЈМБГ и биометријски системи идентификације грађана
• Електронска идентификација грађана са чипом...



Будућност ЈМБГ

ЈМБГ ће у перспективи нестати! Замениће га електронска идентификација или...

до тада (а надајмо се да до тога неће доћи), треба га боље искористити...



Питања и одговори (на паузи)

Хвала на пажњи!

Никола Марковић,
Председник Друштва за информатику Србије

nimar@rcub.bg.ac.rs


