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Водич за венчање у граду Сомбору 

 

Заказивање венчања обавља се у службеним просторијама Градске управе града  

Сомбора, Ул.Краља Петра I бр.7, канцеларија број 3, као и у службеним просторијама свих 

15 насељених места. 

Додатне информације могу се добити на број телефона 025/468-302 или путем e-meil 

адресе: jdjordjevic@sombor.rs 

Приликом заказивања венчања, потребно је приложити следећа документа:  

- Важеће личне карте за држављане Републике Србије, остале документе /извод из 

књиге рођених и уверење о држављанству, матичар прибавља по службеној 

дужности уколико се записник саставља најмање три недеље пре датума венчања/. 

 

- Важећа путна исправа за стране држављане, као и прописно легализована 

документа /извод из књиге рођених и уверење о слободном брачном стању/ на 

обрасцима у складу са међународним споразумима – обавезна консултација са 

матичарима. Приликом састављања записника, као и током чина венчања, 

обавезно је присуство овлашћеног тумача за страни језик за супружника који не 

познаје језик на коме се сачињава записник и  закључује брак. 

Малолетне особе, односно лица која су навршила 16 година,  поред наведених 

докумената, достављају и решење суда којим се дозвољава склапање брака. 

У случају ступања у брак који није први, а да у изводу из матичне књиге рођених није 

назначена констатација престанка претходног брака, неопходно је поднети и доказ о 

престанку претходног брака /правоснажна судска пресуда о разводу или поништењу 

брака или признање стране судске одлуке, односно извод из књиге умрлих уколико је 

брак престао смрћу супружника/. 
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Предата документа морају бити оригинална и трајно се задржавају уз записник о пријави 

закључења брака. 

Будући супружници подносе матичару усмени или писмени захтев за склапање брака. О 

усменом захтеву будућих супружника матичар сачињава записник. Обавезно је лично 

присуство будућих супружника. Матичар утврђује, на основу изјава будућих супружника, 

приложених исправа и на други начин, да лу су испуњени услови за закључење 

пуноважног брака предвиђени Породичним законом и Правилником о раду матичара у 

поступку закључења брака на територији града Сомбора. Матичар одређује дан склапања 

брака у споразуму са будућим супружницима када утврди да су испуњени сви услови за 

склапање пуноважног брака. 

Ако се подносиоци захтева не појаве у договорено време, а изостанак не оправдају, 

матичар ће констатовати да су одустали од склапања брака  

Брак се склапа јавно, на свечан начин, у просторији посебно предвиђеној за ту намену.  

Венчање се обавља сваким радним даном у службеним просторијама у току редовног 

радног времена, а нерадним данима у периоду од 10,00 до 20,00 часова 

Службене просторије одређене за закључење брака у Сомбору је свечана сала у  Сомбору 

у улици Краља Петра I бр.7, као и у свечаним салама у насељеним местима.  

Будући супружници могу поднети писмени захтев надлежном матичару ради закључења 

брака ван службених просторија, односно у за ту прилику свечано уређеним салама. 

Уколико подносилац захтева може да обезбеди услове у погледу свечаног изгледа 

просторије у којој ће брак бити закључен и уколико су испуњени услови, Одељење за 

општу управу Градске управе града Сомбора донеће решење да се одобрава закључење 

брака ван службених просторија. Накнада за склапање брака ван службених просторија 

наплаћује се у износу од 12.660,00 динара на рачун буџета града Сомбора:  840-

742341843-24, позив на број 97 81-232 

Закључење брака се може обавити и у стану, дому за старе и незбринуте, здравственој 

установи, казнено-поправној установи и на неком другом месту где лица бораве, ако су 

обоје или једно тешко болесни, стари, немоћни на издржавању казне или из других 

оправданих разлога. Будући супружници подносе писмени захтев и писмено 

документовати разлоге због којих траже закључење брака ван службених просторија. 

Одељење за општу управу Градске управе града Сомбора уколико су испуњени услови 

донеће решење да се одобрава закључење брака ван службених просторија – без 

накнаде. 

На венчању је обавезно присуства и два сведока са важећим личним картама уколико су 

држављани Републике Србије или путним исправама за стране држављане. 



 

Драги младенци,  

Нека венчање учврсти осећања која су вас довела пред нас. Верујте у љубав, верујте у будућност 

своје брачне заједнице. Ми смо увек уз Вас, ту смо да Вам помогнемо и да Вам увек и у свако 

време пружимо савет, подршку  и помоћ, јер Управа града у коме живите је део животне 

потпоре и трајања сваке брачне заједнице. 

                                                                                                          ГРАД СОМБОР 

                                                                                                                    

 

 


