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• Oppbygging av identitetsnummeret 

• Siffersystemet 

Personlig identitetsnummer i det tidligere Jugoslavia og i land på Vest-Balkan i dag 
Det personlige identitetsnummeret ble introdusert i 1976, og ble benyttet av alle republikkene 
i det tidligere Jugoslavia (se Jugoslavias lov om personlig identitetsnummer 1976). Nummeret 
består av 13 siffer, og ble ført inn i personlige dokumenter – som fødselsattest, 
ekteskapsattest, statsborgerskapsattest, ID-kort, pass, arbeids- og helsebok, førerkort, 
bankkort, osv. 

I Serbia, Kosovo, Montenegro, Kroatia og Bosnia-Hercegovina er identitetsnummeret kjent som 
Jedinstveni matični broj građana (JMBG), i Makedonia er det kjent som Edinstven maticen 
broj na graganinot (ЕМBG), og i Slovenia som Enotna matična številka občana (EMŠO). For 
enkelhets skyld benyttes kortformen JMBG i det følgende.  

Alle landene videreførte bruken av JMBG etter oppløsningen av Jugoslavia. Landene vedtok 
nasjonale lover om identitetsnummer som ble basert på den tidligere jugoslaviske loven, men 
som er tilpasset de nye geografiske realitetene. 

Identitetsnummeret benyttes fortsatt i Serbia, Montenegro, Bosnia-Hercegovina, Makedonia 
og Slovenia. Kroatia har gradvis erstattet JMBG-systemet med et nytt 
identitetsnummersystem,1 mens Kosovo etter krigen på slutten av 1990-tallet også har gått 
over til å benytte et eget nummersystem med tilfeldige sifre. 

1 Kroatia innførte bruken av et nytt personlig identifikasjonsnummer (Osobni identifikacijski broj eller OIB) ved 
lov om personlig identifikasjonsnummer i 2008, som har hatt virkning fra 1. januar 2009. OIB-nummeret består 
av ti tilfeldige sifre og ett kontrollnummer. Foran de elleve sifrene står bokstavene HR (forkortelse for Hrvatska, 
eller Kroatia). Les mer om OIB i Landinfo temanotat Kroatia: Pass, ID- og underlagsdokumenter (Landinfo 
2012). 
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Oppbygging av identitetsnummeret 
Identitetsnummeret består av 13 sifre og er delt inn i 6 ulike grupper (iDABC 2009, s. 12): 

• Gruppe I består av to sifre for fødselsdag (DD). 
• Gruppe II består av to sifre for fødselsmåned (MM). 
• Gruppe III består av de siste tre sifrene i fødselsår (YYY). 
• Gruppe IV består av to sifre, det første for hvilket land (eller republikk, før 

oppløsningen) man kommer fra, og det andre for byen man er født i (RR). 
• Gruppe V består av tre sifre, hvorav sifre mellom 000-499 er sifre for menn, og 500-

999 er sifre for kvinner (BBB). 
• Gruppe VI består av ett siffer, som er et kontrollnummer (K). 

Siffersystemet  
(Kilde: Wikipedia) 

Landinfo bemerker at siffersystemet nedenfor illustrerer hvordan identitetsnummeret er 
oppbygget på en korrekt måte. I de nasjonale JMBG-lovene har flere land imidlertid korrigert 
stedsnavn, slik at lovene gjenspeiler endrede registreringsområder og harmonerer med 
grunnlovsbestemmelser.2 Landinfo har ikke kontrollert samtlige stedsnavn nedenfor opp mot 
relevante lovtekster, og henviser derfor til de nasjonale lovverkene for nøyaktige gjengivelser 
av dagens stedsnavn og registreringsområder.  
  

 

01-08 – foreign citizens without citizenship of former Yugoslavia or succeeding countries (foreign 
citizens that receive citizenship also receive a 'regular' JMBG, not this 'foreigners only' one) 

01 - foreigners in Bosnia and Herzegovina 

02 - foreigners in Montenegro 

03 - foreigners in Croatia 

04 - foreigners in Macedonia 

05 - foreigners in Slovenia 

06 - foreigners in Serbia 

07 - foreigners in Vojvodina 

08 - foreigners in Kosovo 

 

00 and 09 – naturalized citizens which had no republican citizenship 

 

10-19 – Bosnia and Herzegovina  

2 I Bosnia-Hercegovinas lov om JMBG er for eksempel enkelte stedsnavn blitt korrigert, slik at de samsvarer 
med lovgivning på entitetsnivå og med dagens territorielle organisering av landet. Likeledes kan man av den 
makedonske loven se hvordan det for hver av registreringsområdene er spesifisert tilhørende kommuner. For 
eksemplifisering, se artikkel 4 i den makedonske loven (Makedonias lov om personlig identitetsnummer 1992).  
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10 - Banja Luka 

11 - Bihać 

12 - Doboj 

13 - Goražde 

14 - Livno 

15 - Mostar 

16 - Prijedor 

17 - Sarajevo 

18 - Tuzla 

19 - Zenica 

 

20-29 – Montenegro  

20 - (Not in use) 

21 - Podgorica, Danilovgrad, Kolašin 

22 - Bar, Ulcinj 

23 - Budva, Kotor, Tivat 

24 - Herceg Novi  

25 - Cetinje 

26 - Nikšić, Plužine, Šavnik 

27 - Berane, Rožaje, Plav, Andrijevica 

28 - Bijelo Poljem Mojkovac 

29 - Pljevlja, Žabljak 

 

30-39 – Croatia 

30 - Osijek, Slavonija region 

31 - Bjelovar, Virovitica, Koprivnica, Pakrac, Podravina region 

32 - Varaždin, Međimurje region 

33 - Zagreb 

34 - Karlovac, Kordun region 

35 - Gospić, Lika region 

36 - Rijeka, Pula, Gorski Kotar, Istria and Croatian Littoral regions 

37 - Sisak, Banovina region 

38 - Split, Zadar, Šibenik, Dubrovnik, Dalmatia region 

39 - Hrvatsko Zagorje and mixed 

 

41-49 – Macedonia  

41 - Bitola 
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42 - Kumanovo 

43 - Ohrid 

44 - Prilep 

45 - Skopje 

46 - Strumica 

47 - Tetovo 

48 - Veles 

49 - Štip 

 

50-59 – Slovenia (only 50 is used) 

60-69 – (reserved) 

 

70-79 – Central Serbia  

71 - Belgrade region (City of Belgrade) 

72 - Šumadija and Pomoravlje regions (Šumadija District and Pomoravlje District) 

73 - Niš region (Nišava District, Pirot District and Toplica District) 

74 - Southern Morava region (Jablanica District and Pčinja District) 

75 - Zaječar region (Zaječar District and Bor District) 

76 - Podunavlje region (Podunavlje District and Braničevo District) 

77 - Podrinje and Kolubara regions (Mačva District and Kolubara District) 

78 - Kraljevo region (Raška District, Moravica District and Rasina District) 

79 - Užice region (Zlatibor District) 

 

80-89 – Serbian province of Vojvodina  

80 - Novi Sad region (South Bačka District) 

81 - Sombor region (West Bačka District) 

82 - Subotica region (North Bačka District) 

84 - Kikinda region (North Banat District) 

85 - Zrenjanin region (Central Banat District) 

86 - Pančevo region (South Banat District) 

88 - Ruma region (part of Srem District) 

89 - Sremska Mitrovica region (part of Srem District) 

 

90-99 – Kosovo  

91 - Priština region (Kosovo District) 

92 - Kosovska Mitrovica region (Kosovska Mitrovica District) 

93 - Peć region (part of Peć District) 
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94 - Đakovica region (part of Peć District) 

95 - Prizren region (Prizren District) 

96 - Gnjilane region (Kosovo-Pomoravlje District) 

 

BBB – unique number of the particular RR (represents a person within the DDMMYYYRR section in the 
particular municipality)  

000-499 – male 

500-999 – female 

K - checksum 

 

The checksum (kontrollnummer – Landinfos oversettelse) is calculated from the mapping 
DDMMYYYRRBBBK = abcdefghijklm, using the formula: 

m = 11 − (( 7*(a+g) + 6*(b+h) + 5*(c+i) + 4*(d+j) + 3*(e+k) + 2*(f+l) ) mod 11) 

If m is between 1 and 9, the number K is the same as the number m 

If m is 10 or 11 K becomes 0 (zero) 

 

 
Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) skal som faglig uavhengig enhet innhente og 
analysere informasjon om samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet (UDI), 
Utlendingsnemnda (UNE) og Justis- og beredskapsdepartementet til enhver tid har behov for kunnskap om for å 
kunne løse sine oppgaver. Landinfos responser og temanotater er basert på opplysninger fra både offentlige og 
ikke-offentlige kilder. Opplysningene er innsamlet og behandlet i henhold til kildekritiske standarder. Kilder 
som av ulike grunner ikke ønsker å bli offentliggjort, er ikke nevnt ved navn.  
 
En respons er et svar på konkrete spørsmål og problemstillinger som saksbehandlere i utlendingsforvaltningen 
har stilt Landinfo. Responser er ikke ment å være utfyllende redegjørelser for et tema eller et spørsmål, og 
kildegrunnlaget vil ikke nødvendigvis være like bredt som i våre temanotater. Responser er utarbeidet innenfor 
begrensede tidsrammer og vil i liten grad inneholde bakgrunnsinformasjon.    
 
Opplysningene som blir lagt fram i responsene, kan ikke tas til inntekt for et bestemt syn på hva praksis bør 
være i utlendingsforvaltningens behandling av søknader. Landinfos responser er heller ikke uttrykk for norske 
myndigheters syn på de forhold og land som responsene omhandler. 
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