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МИНИСТАРСТВО ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
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Централни систем за електронску обраду и складиштење
података и чување другог примерка матичних књига

Правни основ за успостављање
Централног система за електронску обраду и складиштење података и
чување другог примерка матичних књига

• Закон о матичним књигама
• Упутство о вођењу матичних књига и
обрасцима матичних књига
• Правилник о издавању извода из матичних
књига намењених иностранству али и других
прописа пре свега
• Закон о заштити података о
личности
Овим актима су детаљно уређени
послови вођења матичних књига и
поступак издавања
д
извода
д и
уверења из матичних књига.

Закон о матичним књигама ,
између осталог,
осталог прописује битне олакшице грађанима Србије али и
органима државне управе и локалне самоуправе

• Јединствени образац извода из матичних
књига.
• Изводи из матичних књига немају ограничени
рок важења.
• Издавање извода из матичних књига без
обзира на месну надлежност за вођење
матичне књиге на основу електронских
података из Централног
Ц
система матичних
књига!
Електронска размена података о
личном стању грађана између органа
државне управе и локалне самоуправе.

У Централном систему већ се налазе подаци за пет градова:
Београд, Крагујевац, Лесковац, Нови Сад, Ваљево.

• У периоду од 01.03. до 15.09.2010. године издато је
укупно 2.473.423 извода из матичних књига на новим
обрасцима.
• За годину дана процењује се да ће бити издато око
4.000.000 извода из матичних књига.
• За прва четири месеца коришћења Централног система
издато је више од 3250 извода.
• До краја 2010. године у Централни систем ће бити
укључени подаци још двадесет градова и општина:
Ниш, Апатин, Нови Бечеј, Чачак, Нова Варош, Кикинда,
Темерин, Смедерево, Краљево, Врњачка Бања ....

Број грађана као корисника система у овом
р у у износи 2.098.283,, а на крају
р ју 2010.
тренутку
године повећаће се најмање за 1.574.657.

Пошта Србије
је информатички и инфраструктурни интегратор која је на основу
пројектног задатка Министарства за државну управу и локалну самоуправу

•
•
•
•

израдила главни пројекат
пројекат,
успоставила рад система,
израдила централну апликацију
апликацију,
развила инфраструктуру за повезивање
матичних подручја
дру ј градова
р д
и општина и
• обезбедила да сви учесници приступају
систему са квалификованим електронским
сертификатима
ф
Сертификационог
С
ф
тела
Поште.

Централни
Ц
р
систем
је имплементиран у складу са високим стандардима безбедности

• П
Посебна
б пажња у овом пројекту
ј
јје посвећена
ћ
безбедности система: од комуникације и
права приступа, до заштите података.
• У сваком сегменту система подаци су
максимално заштићени од неауторизованих
корисника.
• Обезбеђена је физичка
заштита система,
видео надзор 24 сата
7 дана у недељи,
са строгом контролом уласка.

Успоставом Централног система
Министарство за државну управу и локалну самоуправу
створило је услове за:

• Издавање извода из матичних књига без
обзира на месну надлежност за вођење
матичне књиге.
књиге
• Даљи развој решења eлектронске Управе у
Р
Републици
б
С
Србији
б ј кроз електронску размену
података о личном стању грађана.
• Имплементацију стандарда Европске Уније и
поспешивање интеграције различитих
система државне управе и локалне
самоуправе кроз примену савремених
информатичких решења.

https://www.emk.rs/

