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С К Р А Ћ Е Н И Ц Е
ЗУПЖ

– Закон о уговорима о превозу у железничком саобраћају

СВ

– Акционарско друштво за железнички превоз путника
„Србија Воз“ а.д.

ПТ

– Путничка тарифа

услови за међународни превоз за путовања са
картама без укључене резервације места

SCIC-NRT – Посебни
SCIC-SET –

Посебни услови за међународни превоз - Тарифа
железница југоисточне Европе

РВЦ

– редовна возна цена

km

– тарифски километар

ICS

– Inter City Srbija – возови са глобалним ценама

ТТВ

– Тарифско - транспортне вести из области превоза
путника СВ
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УВОД
000.0

000.1

000.2

000.3
000.4

000.5

000.6

ПТ Део II садржи одредбе о законским и комерцијалним
повластицама које се примењују у унутрашњем саобраћају у
возовима СВ.
Законске повластице за одређене категорије путника,
прописане у овој тарифи, установљене су законским
прописима или одлуком надлежног органа и за те повластице
СВ добијају накнаду (регрес) до редовне возне цене.
За примену законских повластица прописаних овом тарифом
издаје се посебно Упутство.
Комерцијалне повластице прописане у овој тарифи одобрава
СВ и примењују се за куповину возних карата на благајни и у
возу. СВ може за одређене повластице мењати висину
повластице, као и ограничити њихову примену у појединим
возовима, на појединим релацијама и у различитим
периодима. У одређеним случајевима може одобрити
повољније повластице од повластица прописаних овом
тарифом.
Повластице се рачунају на основу редовне возне цене које су
наведене у ПТ Део III, ПТ Део IV и ПТ Део V.
Корисник повластице дужан је да испуни услове које
предвиђају одредбе ове тарифе, а уколико је прописан основ
за повластицу (објава, картица, легитимација итд.) треба да га
поднесе на увид путничкој благајни приликом куповине
повлашћене возне карте и да га на захтев контролног особља
у возу покаже заједно са возном картом.
Код сваке повластице прописани су услови које корисник
треба да испуни да би се повластица одобрила.
Приликом издавања повлашћених возних карата и доплата у
возу, додатнe ценe за воз вишег тарифског ранга и разликe у
додатним ценама плаћају се према ПТ Део IV.
Возна карта по комерцијалној повластици чија је примена
ограничена на одређену врсту воза, одређени период или 2.
разред не сматра се важећом возном картом за случајеве
када се повластица не одобрава, односно доплате подлежу
прописима ПТ Део I као код путника без возне карте.
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1. ЗАКОНСКЕ ПОВЛАСТИЦЕ
10. НАРОДНИ ХЕРОЈИ
100.0

3

100.1

3

100.2

100.3

10

Народни хероји уживају повластицу од 75% од редовне возне
цене за неограничен број путовања.
Такође народни хероји имају право на четири бесплатна
путовања годишње у 1. разреду свих врста возова.
Ако су народни хероји инвалиди I групе, имају право на
бесплатан превоз пратиоца и бесплатан превоз инвалидских
колица према Упутству уз ову ПТ, било да користе бесплатну
или повлашћену вожњу.
Међутим, народни хероји, у смислу Закона о основним
правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца
(„Службени лист СРЈ“, бр. 60/70, 24/98, 29/98 – исправке и
25/2000 и „Службени гласник РС“ број 101/2005 и 111/2009)
имају право да користе бесплатан превоз железницом у
1.разреду, па и ако нису ратни војни инвалиди, на основу
„Објаве за бесплатну вожњу корисника инвалидских права“
коју је прописно издао општински орган управе надлежан за
послове социјалне заштите, која се користи у смислу
одредаба овог дела ПТ.
Повластице се користе, и то: повлашћена вожња за
неограничен број путовања (вожњи) на основу Орденске
књижице народног хероја, а бесплатна вожња за четири
путовања (вожње) на основу легитимације за бесплатну
вожњу, коју по службеној дужности издаје Министарство за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
За коришћење бесплатне вожње пре започетог путовања
народни херој треба да упише релацију у предвиђене рубрике
легитимације „Карта за бесплатну вожњу“ за односну годину и
поднесе је путничкој благајни полазне станице ради жигосања
и издавања одговарајуће железничке возне карте, на основу
које СВ остварује накнаду (регрес).
Ако се за путовање (вожњу) користе различита превозна
средства, у рубрику за превозни пут треба обавезно уписати
места у којима се мења превозно средство.
Рок важења за бесплатно путовање (вожњу) износи за
железничку релацију месец дана од дана жигосања основа за
повластицу (бесплатне карте).

11. НОСИОЦИ „ПАРТИЗАНСКЕ СПОМЕНИЦЕ 1941“
110.0

110.1

110.2

110.3

110.4

Носиоци „Партизанске споменице 1941“ уживају повластицу
од 75% од редовне возне цене за осам путовања годишње.
Такође носиоци „Партизанске споменице 1941“ имају право на
два бесплатна путовања годишње у 1. разреду свих врста
возова.
Ако су носиоци „Партизанске споменице 1941“ инвалиди I
групе, имају право у смислу одредаба датих у Упутству уз ову
ПТ, на бесплатан превоз пратиоца и бесплатан превоз
инвалидских колица, било да користе бесплатну или
повлашћену вожњу.
Међутим, носиоци „Партизанске споменице 1941“ у смислу
одредаба Закона о изменама и допунама Закона о основним
правима носилаца „Партизанске споменице 1941“ („Службени
лист СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85, 75/85,
44/89 и 20/90) имају право да користе бесплатан превоз
железницом у 1. разреду, па иако нису ратни војни инвалиди,
на основу „Објаве за бесплатну вожњу корисника инвалидских
права“, коју је прописно издао општински орган управе
надлежан за послове социјалне заштите, која се користи у
смислу одредаба овог дела ПТ.
Повластице се користе на основу легитимације за бесплатну и
повлашћену вожњу, коју носиоцима „Партизанске споменице
1941“ издаје по службеној дужности Министарство за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања.
Релација на којој корисник путује, укључујући означена
превозна средства, уписује се пре отпочетог путовања у
одређену рубрику легитимације која се подноси путничкој
благајни полазне станице, ради жигосања и издавања
одговарајуће железничке возне карте на основу које СВ
остварује накнаду (регрес). Ако се за путовање користе
различита превозна средства, као превозни пут у рубрику
„преко“ обавезно се уписују места у којима се мења превозно
средство.
Рок важења за бесплатно путовање (вожњу) износи за
железничку релацију месец дана од дана жигосања основа за
повластицу (бесплатне карте).
Легитимација за повлашћену вожњу носилаца „Партизанске
споменице 1941“ важи уз личну исправу са фотографијом
корисника повластице.
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12. РАТНИ И МИРНОДОПСКИ ВОЈНИ ИНВАЛИДИ
120.0

3

120.1

Ратни и мирнодопски војни инвалиди уживају повластицу од
75% од редовне возне цене. Бесплатан и повлашћени превоз
железницом ратних и мирнодопских војних инвалида и
чланова породица ратних и мирнодопских војних инвалида уживалаца породичне инвалиднине, врши се на основу
одредаба Правилника о начину остваривања и коришћења
права војних инвалида на бесплатну и повлашћену вожњу,
који прописује Министарство за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања на основу Закона о основним правима
бораца, војних инвалида и породица палих бораца
(„Службени лист СРЈ“, бр. 24/98, 29/98 – исправке и 25/2000 и
„Службени гласник РС“ број 101/2005 и 111/2009), а који се
налази у Упутству уз ову ПТ.
Објаву за бесплатну вожњу и за повлашћену вожњу корисника
породичне инвалиднине из поменутог правилника издаје
надлежна служба општине. Објава важи 60 дана од дана
издавања. Изузетно, овај рок може бити и дужи ако то
посебно на објави назначи и овери њен издавалац.
На основу објаве путничка благајна издаје кориснику
одговарајућу
железничку
возну
карту
(бесплатну,
повлашћену), по којој СВ остварују накнаду (регрес) и жигоше
објаву.
Рок важења железничке возне карте за бесплатну вожњу је
као код обичне возне карте.
1

13. СЛЕПА ЛИЦА
Опште одредбе
130.0

130.1

Чланови Савеза слепих Србије уживају повластицу од 75% од
редовне возне цене за шест путовања годишње (12 вожњи).
Види Упутство уз ову ПТ.
Слепа лица имају право на једног пратиоца када користе
повластицу из тачке 130.0.

Коришћење повластице
130.2

1

Повластица се користи на основу књижице за повлашћену
вожњу инвалидног лица Савеза слепих Србије, коју издаје
надлежна организација Савеза слепих Србије.

Одредбе за слепа лица важе и за лица оболела од дистрофије и сродних мишићних и
неуромишићних болести, плегија, церебралне и дечије парализе и мултиплекс
склерозе.
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130.3

130.4

130.5

Књижица за повлашћену вожњу садржи: редни број,
фотографију корисника, име и презиме слепог лица, адресу,
назив надлежне организације Савеза слепих, евиденциони
број књижице, потпис или факсимил корисника, као и оверу
печатом и потпис овлашћеног издаваоца (дата у Упутству уз
ову ПТ).
Књижица важи за пет календарских година, с тим да важност
за сваку наредну годину оверава овлашћена организација
Савеза слепих Србије.
Пратилац слепог лица превози се бесплатно на основу објаве,
која је саставни део књижице за повлашћену вожњу слепог
лица. Ако пратилац путује заједно са слепим лицем, објава за
бесплатну вожњу важи за разред и врсту воза које слепо лице
користи.
У случају да пратилац користи посебну објаву за бесплатно
путовање ради одласка по слепо лице, или се враћа пошто је
отпратио слепо лице, објава важи за разред и врсту воза
према одредбама из тачке 130.0.
Објава важи на означеној релацији за једно бесплатно
путовање у одласку и повратку и служи као основ за издавање
железничке возне карте по којој се остварује накнада (регрес)
СВ. Ако пратилац путује без слепог лица, поред личних
података пратиоца на објави се уписује белешка „Путује сам у
одласку – повратку у циљу праћења слепог лица (име и
презиме слепог лица)“, која се оверава печатом и потписом
органа који издаје објаву.
Објава важи 15 дана од дана издавања, а возна карта у року
предвиђеном у ПТ Део I.

14. ПРЕВОЗ ПОСЛАНИКА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
140.0

140.1

Посланици Народне скупштине Републике Србије уживају
право на
бесплатан превоз у унутрашњем путничком
саобраћају. Право на превоз остварују на основ легитимације
народног посланика у 1. и 2. разреду свих врста возова за
превоз путника.
Путнику имаоцу права на бесплатан превоз по основу
посланичке легитимације за свако путовање путничка
благајна, односно кондуктер у возу, издаје одговарајућу возну
карту без наплате.
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2. КОМЕРЦИЈАЛНЕ ПОВЛАСТИЦЕ
20. Повратна путовања
200.0

За повратна путовања се, на одређеним релацијама и одређеним
врстама возова, одобрава повластица од 20%.

200.1

Период примене, врсте возова и релације, односно подручје примене
повластице за повратна путовања објављује СВ. Услови примене
повластице се објављују у реду вожње, на сајту СВ, средствима
информисања и у изводима из реда вожње на железничким
станицама.
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21. Групна путовања
Опште одредбе
210.0

За путовање у групи од најмање 6 (шест) одраслих лица или ако се
плати возна цена за тај број путника (два детета која плаћају возну
цену рачунају се као једно одрасло лице) одобрава се повластица од
30%.
За путовање у групи већих од 100 (сто) одраслих лица или ако се
плати возна цена за тај број путника (два детета која плаћају возну
цену рачунају се као једно одрасло лице) одобрава се повластица од
40%.
Деца плаћају половину од возне цене коју плаћају одрасли путници у
групи.

210.1

Возна цена за све учеснике у групи плаћа се од исте полазне до исте
упутне станице, па и у случају када поједини учесници улазе или
излазе у успутним станицама.
Чланови једне групе морају путовати истим возом и у истом колском
разреду. За сваку групу мора се између учесника одредити вођа
групе који је одговоран за извршење обавеза осталих чланова групе
према железници.
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210.2

Пријављивање путовања
210.3
210.4

210.5

Групе до 10 путника нису у обавези да унапред пријаве своје
путовање.
Групе од 10 и више путника пријављују путовање полазној станици,
односно путничкој агенцији, и то групе до 50 лица најкасније на 48
часова, а веће групе најкасније на 8 дана пре намераваног путовања.
Касније пријаве узимају се у обзир само ако превозилац има
могућности да изврши превоз.
Пријава групе врши се на обрасцу К-16 (узорак 1), који садржи
следеће податке:
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назив групе;
релацију на којој група путује,
датум и време поласка воза који ће се користити;

210.6

210.7

210.8

 тачан број чланова групе;
 категорију места;
 евентуалан прекид путовања;
 име и презиме вође групе;
 адресу и потпис наручиоца превоза.
Извесни возови се могу изузети од примене ове повластице,
као што се и група може превести неким другим уместо
захтеваним возом.
Ако се путовање не изврши, превозилац може захтевати
накнаду свих трошкова насталих услед припремања
пријављеног путовања.
СВ може споразумом одредити и друге услове за поједина
групна путовања.

Отправљање
210.9
210.10

210.11
210.12

Вођа групе је дужан да при куповини возне карте преда
пријаву за групно путовање (К-16) путничкој благајни.
Група се отправља заједничком возном картом, а сваки
учесник, сем вође пута, добија контролну марку која важи уз
заједничку возну карту.
Путник који при прегледу не покаже контролну марку, сматра
се као путник без возне карте.
Група се може отпремити за путовање у једном правцу, као и
за путовање у одласку и повратку.
Отправљање група у возу није дозвољено.

Прекидање путовања
210.13

Прекидање путовања допуштено је само целој групи и то
једном за путовање у једном правцу, а код путовања у
одласку и повратку, једном у одласку и једном у повратку, на
основу захтева наведеног у пријави.

Доплате
210.14

Прелаз у воз вишег тарифског ранга, прелаз у 1. разред, или
путовање дужим превозним путем допуштен је само целој
групи. Ове измене са издавањем доплатне карте врше се
само на путничкој благајни према ПТ-Део III, узимајући у
обзир одобрену комерцијалну повластицу.

15

22. Новинари
220.0

Новинари
који
савеза/удружења:

су

чланови

једног

од

наведених





220.1

Савез новинара Србије,
Независно удружење новинара Србије (НУНС),
Независно друштво новинара Војводине (НДН ВОЈВОДИНЕ)
 Удружење спортских новинара Србије
 имају право на повластицу од 30%.
Повластица се користи на основу легитимације коју издаје и
оверава одговарајући савез/удружење (узорак 2).

23. Путовања по понуди УЖИЦЕ ФЛЕКСИПАС
230.0

230.1

Возна карта издата по понуди Ужице Флексипас омогућава да
се на релацији Пожега - Бродарево - Пожега путује 8 дана (по
избору путника) у оквиру рока важења карте који износи месец
дана.
По овој понуди карте се издају лицима са сталним местом
боравка на подручју Србије и то само за младе до 26 година,
Возна карта по понуди Ужице Флексипас се испоставља на
основу картица:


2
230.2

230.3

230.4

„SRB PLUS“, која на себи има скраћеницу „UČ“ (за
ученике) или „ST“ (за студенте старости до 26 година),
 „RAIL PLUS” издате на благајнама СВ.
Возна карта по понуди Ужице Флексипас (узорак 7) гласи на
име и непреносива је. Издаје се само за 2. разред и важи у
свим возовима на релацији Пожега - Бродарево - Пожега
За путовање у возовима ICS са глобалном ценом плаћа се
посебан додатак.
Пре започетог путовања путник је дужан да у одговарајућој
рубрици упише датум путовања.
Путник који не упише датум путовања сматра се као путник
без возне исправе.
Враћање возне карте издате по понуди Ужице Флексипас којој
је отпочео рок важења није дозвољено.

24. Путовања по понуди СРБИЈА ФЛЕКСИПАС

4

240.0
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Возна карта издата по понуди Србија Флексипас омогућава да
се на свим релацијама у возовима СВ путује 8 дана (по избору

путника) у оквиру рока важења карте који износи месец дана.
По овој понуди карте се издају лицима са сталним местом
боравка на подручју Србије и то за:

240.1

240.2

240.3

240.4

 младе до 26 година,
 одрасле (лица старости од 26 до 60 година) и
 лица старија од 60 година.
Возна карта по понуди Србија Флексипас се испоставља на
основу картице „SRB PLUS“ и „RAIL PLUS” издате на
благајнама СВ.
Возна карта по понуди Србија Флексипас (узорак 3) гласи на
име и непреносива је. Издаје се само за 2. разред и важи у
свим возовима СВ.
За путовање у возовима ICS са глобалном ценом плаћа се
посебан додатак.
Пре започетог путовања путник је дужан да у одговарајућој
рубрици упише датум путовања.
Путник који не упише датум путовања сматра се као путник
без возне исправе.
Враћање возне карте издате по понуди Србија Флексипас којој
је отпочео рок важења није дозвољено.

25. Путовања са картицом за повлашћену вожњу
250.
250.0

250.1

250.2
250.3

Картица СРБ ПЛУС

Имаоцима картице „SRB PLUS“ одобрава се повластица 30%
за куповину возних карата.
На основу картице „SRB PLUS“ могу да се купе возне карте по
понудама Ужице Флексипас и Србија Флексипас, Опште
претплатне карте, Претплатне карте за ђаке и Претплатне
карте флекси по ценама датим у ПТ Део III и ПТ Део V.
Картица SRB PLUS намењена је свим категоријама путника
(младима до 26 година, одраслима и особама старијим од 60
година). Легитимација се издаје лицима са сталним местом
боравка на подручју Србије.
Картица SRB PLUS (узорак 4) важи годину дана. Издаје се на
име власника и није преносива.
Цена картице SRB PLUS по категоријама путника, дата је у ПТ
ДЕО III. Није дозвољено враћање износа плаћене цене за
картице SRB PLUS.
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250.4

Приликом куповине и контроле возне карте, корисник мора
показати картицу SRB PLUS. Поред тога, може се захтевати и
показивање личне исправе.

251.0

Имаоцима међународне картице RAIL PLUS SV одобрава се
повластица 30% за куповину возних карата у унутрашњем
саобраћају.
Картица RAIL PLUS SV (узорак 5) намењена је свим
категоријама путника (младима до 26 година, одраслима и
особама старијим од 60 година).
Картицу могу купити држављани Србије и држављани страних
земаља са сталним боравком у Србији.
Картица RAIL PLUS SV важи годину дана. Издаје се на име
власника и није преносива.
Цена картице RAIL PLUS SV по категоријама путника, дата је
у Додатку „RAILPLUS“ уз међународну тарифу „SCIC“. Није
дозвољено враћање износа плаћене цене за картице RAIL
PLUS SV.
Приликом куповине и контроле возне карте корисник мора
показати картицу RAIL PLUS SV. Поред тога, може се
захтевати и показивање личне исправе.

251.

251.1

251.2
251.3

251.4

Картица RAIL PLUS SV

26. Претплатне карте
260.
260.0

260.1

2

260.2
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Општа претплатна карта

Општа претплатна карта издаје се за изабрану релацију по
ценама датим у ПТ – Део III. Општа претплатна карта важи у
свим врстама возова, за разред за који је издата.
Општа претплатна карта издаје се са важењем за:
а) календарски месец,
б) половину календарског месеца,
в) за седам (7) календарских дана.
Општа претплатна карта може се издавати и за путовања
само у једном правцу на изабраној релацији.
За претплатну карту купљену у току месеца плаћа се возна
цена за цео, односно за пола месеца или седам (7)
календарских дана. Општа претплатна карта важи за
неограничен број путовања на релацији за коју је издата.
Општа претплатна карта испоставља се на основу картице
„SRB PLUS“ и „RAIL PLUS“ издате на благајнама СВ.

260.3

260.4

260.5

260.6

260.7

260.8

Општа претплатна карта може се купити за било коју релацију
у оквиру зона датих у таблицама ПТ Део III и ПТ Део V и у
било којој станици у којој има путничка благајна
Општа претплатна карта може се издати у претпродаји
најраније на пет дана пре почетка рока важења за који је
издата.
СВ може одредити дуже рокове претпродаје општих
претплатних карата од рокова предвиђених у тачки 260.4 ове
тарифе.
Прелаз у 1. разред са општом претплатном картом издатом за
2. разред допуштен је уз плаћање разлике по редовној возној
цени ПТ Део III, односно ПТ Део IV.
У случају неискоришћења (потпуног или делимичног) општих
претплатних карата за календарски или за половину
календарског месеца, власнику опште претплатне карте
враћа се возна цена израчуната сразмерно броју дана када се
карта није користила, уз одбитак 10% од израчунатог износа.
Враћање возне цене за опште претплатне карте које се неће
користити врши путничка благајна станице у којој је купљена
карта ако је захтев поднет најкасније првог дана рока важења.
Враћање по основу делимично неискоришћених карата и
враћање по основу неискоришћених карата за које је захтев
поднет по истеку првог дана рока важења врши по одобрењу
надлежног сектора СВ. Неискоришћеност возних карата по
којима се захтева враћање возне цене мора бити оверена у
полазној или крајњој станици релације за коју су возне карте
издате.
Путник са општом претплатном картом сматра се да је без
важеће возне карте:
а) ако не поседује картицу „SRB PLUS“ или „RAIL PLUS“;
б) ако картица „SRB PLUS“ или „RAIL PLUS“ припада
другом лицу;
в) ако се број легитимације уписан на карти не слаже са
бројем картице „SRB PLUS“ или „RAIL PLUS“ коју
поседује;
г) ако је карта или легитимација оштећена тако да се не
могу тачно утврдити важни подаци, или ако су подаци на
њима преправљани, брисани итд.
Приликом прегледа возних карата у возу, у случајевима под
б), в) и г), општа претплатна карта и картица „SRB PLUS“ или
„RAIL PLUS“ одузимају се, а са путником се поступа у смислу
одредаба ПТ – Део I.
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261.
261.0

261.1

261.2

Претплатне карте за ђаке

Претплатна карта за ђаке издаје се ученицима и студентима
до 26. година, за изабрану релацију по ценама датим у ПТ –
Део III. Претплатна карта за ђаке важи у свим врстама возова,
за разред за који је издата.
Општа претплатна карта издаје се са важењем за:
а) календарски месец;
б) половину календарског месеца
в) за седам (7) календарских дана.
Претплатна карта за ђаке може се издавати и за путовања
само у једном правцу на изабраној релацији.
За претплатну карту за ђаке купљену у току месеца плаћа се
возна цена за цео, односно за пола месеца или седам (7)
календарских дана. Претплатна карта за ђаке важи за
неограничен број путовања на релацији за коју је издата.
Преплатна карта за ђаке издаје се на основу картица:


2
261.3

261.4

261.5

261.6

261.7

„SRB PLUS“, која на себи има скраћеницу „UČ“ (за
ученике) или „ST“ (за студенте старости до 26 година),
 „RAIL PLUS” издате на благајнама СВ.
Преплатна карта за ђаке може се купити за било коју релацију
у оквиру зона датих у таблицама ПТ Део III и ПТ Део V и у
било којој станици у којој има путничка благајна.
Општа претплатна карта може се издати у претпродаји
најраније на пет дана пре почетка рока важења за који је
издата.
СВ може одредити дуже рокове претпродаје општих
претплатних карата од рокова предвиђених у тачки 261.5 ове
тарифе.
Прелаз у 1. разред са претплатном картом за ђаке издатом за
2. разред допуштен је уз плаћање разлике по редовној возној
цени ПТ Део III, односно ПТ Део IV.
За враћање возне цене важе одредбе под 260.7, а као
путници без важеће возне карте сматрају се путници
наведени у тачци 260.8.

262.
262.0

262.1
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Претплатна карта флекси

Претплатна карта флекси (узорак 6) гласи на име и, у оквиру
рока важења, даје право њеном кориснику на 15 вожњи у
одласку и повратку, на релацији за коју је испостављена.
Рок важења претплатне карте флекси износи један
календарски месец.

262.2
262.3
262.4

262.5

262.6
262.7

262.8

Претплатна карта флекси важи у свим врстама возова, за
разред за који је издата.
Цене за претплатне карте флекси дате су у ПТ Део III (за све
возове), односно у ПТ Део V (за ICS возове).
Право на куповину претплатне карте флекси имају запослени
чија су предузећа са СВ склопила посебан уговор.
Претплатне карте флекси издају се на основу картице „SRB
PLUS“ и списка корисника достављеног од стране уговорног
предузећа.
Прелаз у 1. разред са претплатном картом флекси издатом за
2. разред дозвољен је уз плаћање разлике по редовној возној
цени.
Корисник претплатне карте флекси, дужан је да пре започетог
путовања у одговарајућој рубрици упише датум путовања.
Путник са претплатном картом флекси сматра се да је без
важеће возне карте:
а) ако није уписао датум путовања;
б) ако не поседује картицу „SRB PLUS“;
в) ако се број картице „SRB PLUS“ уписан на карти, не слаже
са бројем картице „SRB PLUS“ коју поседује;
г) ако је картица „SRB PLUS“ или карта оштећена тако да се
не могу тачно утврдити важни подаци, или ако су подаци
на њима преправљани, брисани итд.
У случајевима под б), в) и г), претплатна карта флекси и
картица „SRB PLUS“ се одузимају приликом прегледа возних
карата у возу, а са путником се поступа у смислу одредаба ПТ
Део I.
Враћање возне цене за претплатне карте флекси није
дозвољено.
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УЗОРЦИ

Узорак 1
ПРИЈАВА ЗА ГРУПУ
К – 16
ПРИЈАВА
ЗА ГРУПНО ПУТОВАЊЕ
Назив групе:
Релација путовања
од:

до:

Датум путовања:
Време поласка
воза:
Број чланова група:
Прекид путовања у
станици:
Име и презиме вође
групе:
Адреса наручиоца
превоза:

Место и датум

Потпис наручиоца

К-16
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Узорак 2
НОВИНАРСКЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ
Легитимација Савеза новинара Србије
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Узорак 2
УЗОРАК ЛЕГИТИМАЦИЈЕ НЕЗАВИСНОГ УДРУЖЕЊА НОВИНАРА
СРБИЈА (НУНС)
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Узорак 2
УЗОРАК ЛЕГИТИМАЦИЈЕ НЕЗАВИСНОГ ДРУШТВА НОВИНАРА
ВОЈВОДИНЕ
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Узорак 2
УЗОРАК ЛЕГИТИМАЦИЈЕ УДРУЖЕЊА СПОРТСКИХ НОВИНАРА
СРБИЈА
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Узорак 3
ВОЗНА КАРТА „СРБИЈА ФЛЕКСИПАС“
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Узорак 4
УЗОРАК КАРТИЦЕ СРБ ПЛУС
К – 13
Предња страна

Задња страна
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Узорак 5
УЗОРАК КАРТИЦЕ РАИЛ ПЛУС СВ
К – 30
Предња страна

Задња страна
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Узорак 6
ПРЕТПЛАТНА КАРТА ФЛЕКСИ
За путничке, регио, брзе и IC возове
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Узорак 7
ВОЗНА КАРТА „УЖИЦЕ ФЛЕКСИПАС“

2
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