
/Matičar - Матичар/

M.P. /М.П.

Adresa/Адреса:

Državljanstvo/Држављанство:

Prezime/Презиме:

Ime/Име:

Poštanski broj/Поштански  број:

Država rođenja/Држава  рођења:

Općina rođenja/Општина  рођења:

Mjesto rođenja/Мјесто  рођења:

Ime  jednog  roditelja/Име  једног  родитеља:

Datum  rođenja/Датум рођења:

Spol/Пол:

ОБАВЈЕШТЕЊЕ  О  РОЂЕЊУ  ДЈЕТЕТА  РАДИ  ОДРЕЂИВАНЈА  ЈМБ

Obavještavamo vas da je u MKR za naseljeno mjesto/Обавјештавамо вас да је у МКР за насељено
мјесто __________________________________, pod rednim brojem/под редним бројем __________________, za
godinu/за годину ___________ , str

Prezime navedenog roditelja/Презиме наведеног родитеља:

JMB-1/ЈМБ-1

OBAVJEŠTENJE/OBAVIJEST  O  ROĐENJU  DJETETA  RADI  ODREĐIVANJA  JMB

/Naziv  organa- Назив  органа/

/Naziv  organa  koji  se  obavještava - Назив  органа  који  се  обавјештава/

POPUNJAVA  MATIČNI  URED   
ПОПУЊАВА  МАТИЧНИ  УРЕД

Datum/Датум:

Broj/Број:

god/год

Lični/osobni podaci iz ovog obrasca bit će obrađeni u svrhe određene Zakonom o jedinstvenom matičnom broju i biti predmetom prava i zaštite
propisane  Zakonom  o  zaštiti  ličnih/osobnih  podataka.
Лични подаци из овог обрасца бит ће обрађени у сврхе одређене Законом о јединственом матичном броју и бити предметом права и
заштите  прописане  Законом  о  заштити  личних  података



Upisan u MKR za mjesto/Уписан  у  МКР  за  мјесто _________________________, na strani/на  страни_________, 

Kanton/Кантон:

Državljanstvo/Држављанство:

JMB-3/ЈМБ-3

Entitet/Ентитет:

Spol/Пол:

Prezime/Презиме:

Postupak za izbjeglice iz BiH/Поступак  за  
избјеглице  из  БиХ

* Mjesto  upisa  u  MKR  upisuje se ako  lice/osoba  nema  prebivalište, boravište ili nije  rođeno u  BiH,  ali  je  upisano  u  MKR  u  BiH. Tada  se  unose  podaci:

Postupak za lica-osobe iz čl. 35. Zakona 
/Поступак  за  лица  из  чл.  35.  Закона

Ime/Име:

ЗАХТЈЕВ  ЗА  ОДРЕЂИВАЊЕ  ЈМБ

Postupak za raseljenа lica-osobe/Поступак  за  
расењена  лица 

/Naziv  organa- Назив  органа/

Broj/Број:
Redovni postupak/Редовни  поступак

Datum/Датум: god/год.

ZAHTJEV  ZA  ODREĐIVANJE  JMB

Svi  prethodni  JMB/Сви  претходни  ЈМБ: 

Djevojačko  prezime/Дјевојачко  презиме:

Ime  jednog  roditelja/Име  једног  родитеља:

Prezime  navedenog  roditelja/Презиме  наведеног  родитеља:

Promjena  spola/Промјена  пола:

Općina prebivališta-boravišta/Општина  пребивалишта-боравишта:

Adresa prebivališta/Адреса  пребивалишта:

Promjena  imena/Промјена  имена:

/Potpis  podnosioca - podnositelja  zahtjeva- 
Потпис  подносиоца  захтјева/

* Мјесто уписа у МКР уписује се ако лице нема пребивалиште, боравиште или није рођено у БиХ, али је уписано   МКР  у  БиХ.  Тада  се  уносе  подаци:

redni broj/редни  број_________, za godinu/за  годину_______.

Datum  rođenja/Датум  рођења:

  Država  rođenja/Држава  рођења:

Općina  rođenja/Општина  рођења:

Mjesto  rođenja/Мјесто  рођења:

*Mjesto  upisa  u  MKR/Мјесто  уписа  у  МКР:

Poštanski  broj/Поштански  број:

Mjesto  prebivališta-boravišta/Мјесто  пребивалишта-боравишта:

Lični/osobni podaci iz ovog obrasca bit će obrađeni u svrhe određene Zakonom o jedinstvenom matičnom broju i biti predmetom prava i zaštite
propisane  Zakonom  o  zaštiti  ličnih/osobnih  podataka.
Лични подаци из овог обрасца бит ће обрађени у сврхе одређене Законом о јединственом матичном броју и бити предметом права и
заштите  прописане  Законом  о  заштити  личних  података



Prilog/Прилог: 

Datum  rođenja/Датум  рођења:

JMB-7/ЈМБ-7

/Naziv  organa - Назив  органа/

Datum/Датум: god/год.

Djevojačko  prezime/Дјевојачко  презиме:

/Jedinstveni  matični  broj - Јединствени  матични  број/

/Potpis  podnosioca - podnositelja  zahtjeva- 
Потпис  подносиоца  захтјева/

Spol/Пол:

  Država  rođenja/Држава  рођења:

Općina  rođenja/Општина  рођења:

Mjesto  prebivališta/Мјесто  пребивалишта:

PRIJAVA  ZA  EVIDENCIJU  JMB-a
ПРИЈАВА  ЗА  ЕВИДЕНЦИЈУ  ЈМБ-а

Ime/Име:

Prezime/Презиме:

Ime  jednog  roditelja/Име  једног  родитеља:

Prezime  navedenog  roditelja/Презиме  наведеног  родитеља:

Mjesto  rođenja/Мјесто  рођења:

Poštanski  broj/Поштански  број:

Adresa prebivališta/Адреса  пребивалишта:

Općina prebivališta/Општина  пребивалишта:

Entitet/Ентитет:

Kanton/Кантон:

Državljanstvo/Држављанство:

Promjena  imena/Промјена  имена:

Promjena  spola/Промјена  пола:

Svi  prethodni  JMB/Сви  претходни  ЈМБ: 

Lični/osobni podaci iz ovog obrasca bit će obrađeni u svrhe određene Zakonom o jedinstvenom matičnom broju i biti predmetom prava i zaštite
propisane Zakonom o zaštiti ličnih/osobnih podataka.
Лични подаци из овог обрасца бит ће обрађени у сврхе одређене Законом о јединственом матичном броју и бити предметом права и
заштите прописане Законом о заштити личних података
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