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Потврда обавештавања
Сви запослени и менаџери, који су задужени за квалитет услуга превоза путника у
железничком саобраћају, морају да се ангажују како би обезбедили да се спроводе одредбе
Пословника стандарда квалитета услуга превоза путника „Србија Воз“ а.д (у даљем
тексту: Пословник СКУ) и буду поштоване и примењене у подручју своје одговорности.
Пословник СКУ је основни документ система квалитета превоза путника, чија је сврха
обезбеђивање описа управљања квалитетом и служи за његово спровођење и одржавање.
Структура Пословника је базирана на члану 93. Закона о железници.
У организационој структури руковођења је дефинисан облик хијерархије који је
заступљен у «Србија Воз» а.д. као и појединачна одговорност према делокругу послова
запослених (Правилник о организацији и систематизацији послова Акционарског друштва
за железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд).
После одобрења за примену Пословника СКУ потребна је даља имплементација
Стандарда квалитета услуга превоза путника.

Изјава о преузетим обавезама
Унапређење квалитета услуге превоза путника железницом је дугорочни циљ за
Акционарско друштво за железнички превоз путника „Србија Воз“. Процена је да је
систем квалитета услуге превоза путника чинилац за безинвестиционо повећање
ефикасности рада и да доприноси успешнијем пословању.
Акционарско друштво за железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд („Србија Воз“
а.д.), изјављује да су сви описи и одредбе садржане у овом Пословнику на располагању
свим запосленим.
Активности које су везане за квалитет превоза путника у железничком саобраћају
спроводе се на основу описа и одредби које су садржане у овом Пословнику.
Извршни директор за саобраћај и комерцијалне послове је одговоран за надзор, измене и
допуне овог Пословника. Потребно је обезбедити да посвећеност свих запослених буде
усмерена ка развоју, примени и реализацији, као и даљој имплементацији Стандарда
квалитета услуге превоза путника «Србија Воза» а.д.
Потписивањем ове Изјаве о преузетим обавезама Акционарског друштва за превоз
путника „Србија Воз“, Београд, сви описани процеси и одредбе из овог Пословника
ступају на снагу даном потписивања.
У Београду, 24.08.2021. године
В.Д. ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА
_______________________________
Југослав Јовић, дипл.инж.маш.
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На основу чланa 24. Статута Aкционарског друштва за железнички превоз путника
„Србија Воз“, Београд („Службени гласник РС “ број 60/15), а у складу са одредбама члана
93. Закона о железници („Службени гласник РС“ бр. 41/2018), Одбор директора
Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“ Београд, на седници
одржаној дана 28.08.2021. године (Одлука бр. 4/2021-1325-241), у циљу успостављања
Стандарда квалитета услуге превоза путника у железничком саобраћају, донео је следећи:

ПОСЛОВНИК
СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА УСЛУГА ПРЕВОЗА
ПУТНИКА „Србија Воз“ а.д. БЕОГРАД
1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
У складу са одредбом члана 93. Закона о железници („Службени гласник РС“ бр. 41/2018)
Акционарско друштво за железнички превоз путника „Србија Воз“, (у даљем тексту
«Србија Воз» а.д.) Београд, испуњава своје законске обавезе успостављањем Стандарда
квалитета услуга превоза путника.

1.1.

Основне одредбе и појмови

1) Овим Пословником одређују се организација, начин рада и техничко-технолошки
поступци при спровођењу Стандарда квалитета услуга превоза путника у „Србија
Возу“ а.д.
2) Сврха успостављања Стандарда квалитета услуга превоза путника у „Србија Возу“
а.д. је обезбеђење сигурног управљања сопственим активностима у складу са
одредбама Закона о железници („Службени гласник РС“ бр. 41/2018), Закона о
интероперабилности железничког система („Службени гласник РС“ бр. 41/2018) и
Статута Aкционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд
(„Службени гласник РС“ бр. 60/15).
3) Политика квалитета даје оквир за утврђивање и преиспитивање циљева квалитета.
4) Циљеви квалитета треба да су усклађени са Политиком квалитета и обавезом сталних
побољшања, а њихово остваривање треба да је мерљиво.
5) Успостављања Стандарда квалитета услуга превоза путника има позитиван утицај на
квалитет услуге, радну ефективност и финансијске резултате, а тиме и на задовољење
и поверење корисника услуга превоза у железничком путничком саобраћају.
Поред наведеног, циљ успостављања СКУ је и да осигура функционисање
железничког система.
6) Основни појмови који се користе у овом Пословнику имају следећа значења:
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Квалитет – ниво до којег скуп својствених карактеристика испуњава захтеве.
Менаџмент квалитетом – координиране активности за вођење компаније у односу
на квалитет и управљање њоме у том смислу.
Управљање квалитетом – део менаџмента квалитетом усредсређен на испуњавање
захтева квалитета.
Захтев – потреба или очекивање који су исказани, у принципу подразумевани или су
обавезни.
Задовољење корисника – мишљење корисника о степену до којег су испуњени његови
захтеви.
Систем менаџмента – систем за успостављање политике и циљева и систем за
остваривање тих циљева.
Систем менаџмента квалитетом – систем менаџмента којим се, са становишта
квалитета, води компанија и њоме управља.
Политика квалитета– свеобухватне намере и вођење компаније који се односе на
квалитет, како их званично изражава највише руководство.
Пословник о квалитету – документ којим се дефинише систем менаџмента
квалитетом компаније.
Циљ квалитета – оно што се тражи или жели постићи у вези са квалитетом.
Обезбеђење квалитета – део менаџмента квалитетом усредсређен на обезбеђење
поверења у то да се испуњавају захтеви квалитетом.
Побољшање квалитета – део менаџмента квалитетом усредсређен на повећање
способности да се испуњавају захтеви квалитета.
Стална побољшања – стална активност на повећању способности за испуњавање
захтева.
Ефективност – мера реализације планираних активности и планираних резултата.
Ефикасност – однос остварених резултата и употребљених ресурса.
Усаглашеност – испуњеност захтева.
Неусаглашеност – неиспуњеност захтева.
Недостатак – неиспуњеност захтева који се односе на предвиђену или
специфицирану употребу.
Превентивна мера – мера за отклањање узрока могуће неусаглашености или друге
нежељене могуће ситуације.
Корективна мера – мера за отклањање узрока откривене неусаглашености или друге
нежељене ситуације.
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1.2.

Циљеви и област примене

Систем квалитета услуге превоза путника промовише нови приступ управљању, начину
рада, методама и техникама рада. Он подразумева нове приступе раду заснованих на:
 новим формама процеса и рада,
 отклањању оптерећености традиционалним начином рада, традиционалних метода
и функција,
 прилагодљивости компаније променама,
 равномерном развоју, равномерној распоређености техничке опремљености, знања
и функција,
 сталном учењу запослених и
 тимској организацији рада.
Систем квалитета услуге превоза путника је масовни процес који захтева масовно учешће
запослених. «Србија Воз» а.д. је акционарско друштво за железнички превоз путника са
преко 2.200 запослених. Основне функције «Србија Воза» а.д. су:
 превоз путника у унутрашњем саобраћају и
 превоз путника у међународном саобраћају.
Крајњи циљ је добијање Серификата о уведеном систему квалитета уз примену серије
стандарда ISO 9000.
Пословник Стандарта квалитета услуга превоза путника је основни документ о квалитету
услуге превоза путника у железничком саобраћају. Пословник је израђен према
процедурама дефинисаним важећим законским прописима Републике Србије. Овај
Пословник обухвата низ циклуса, процеса и обавеза које има друштво „Србија Воз“ које је
тренутно једини железнички превозник за превоз путника у Републици Србији. Стандарт
квалитета услуга се односи на све активности друштва „Србија Воза“ које се односе на
пружање услуге превоза путника у железничком саобраћају. Ове активности су
координиране у «Србија Возу“ а.д. а разматране и одобрене од стране надлежне
Дирекције за железнице (ДЖ), која је укључена у креирање и спровођење прописа и
процедура за квалитет услуга у железничком превозу.

1.3.

Подручје примене

Стандард квалитета услуга превоза путника „Србија Воза“ а.д. је интегрисан кроз процесе
управљања квалитетом, који су један од управљачких процеса у „Србија Возу“ а.д.
Заједничка европска саобраћајна политика означава као један од приоритета целокупне
активности за унапређењe квалитета услуга и заштиту права путника у железничком
саобраћају.
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2. СТАНДАРД КВАЛИТЕТА УСЛУГА
Систем управљања квалитетом, у складу са ISO 9001 стандардом, примењује седам
принципа управљања:
 принцип 1: Усресређеност на кориснике,
 принцип 2: Лидерство,
 принцип 3: Укључивање запослених,
 принцип 4: Процесни приступ,
 принцип 5: Непрекидно унапређивање,
 принцип 6: Одлучивање на основу чињеница,
 принцип 7: Управљање међусобним односима.

2.1. Процесни приступ стандардима квалитета услуга
Свака активност или скуп активности, која прима улазне елементе и претвара их у излазне
елементе може се посматрати као процес.
Да би „Србија Воз“ а.д. ефикасно функционисао потребно је идентификовати бројне
међусобно повезане процесе. Често излазни елементи једног процеса представљају улазне
елементе следећег процеса. Системска идентификација процеса који се користе у
организацији и менаџмент тим процесима, а нарочито међусобним деловањем ових
процеса, може се оквалификовати као „процесни приступ“.

Слика 1. Модел система менаџмента квалитетом заснованог на процесима
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Систем менаџмента квалитетом заснован на процесном приступу, описан у фамилији
стандарда ISO 9000, приказан је на слици 1. Ова илустрација приказује да корисници
услуга имају значајну улогу у обезбеђивању улазних елемената организације. Праћење
задовољства корисника услуга захтева вредновање информација које се односе на
запажања корисника услуга о томе до које мере су испуњене њихове потребе и очекивања.

2.2. Структура Пословника стандарда квалитета услуга превоза путника
Овај Пословник стандарда квалитета услуга превоза путника представља уводни ниво
Система стандарда квалитета услуга превоза путника „Србија Воза» а.д. Он омогућава
Генералном директору, Извршном директору за саобраћај и комерцијалне послове и
другим, право спровођења Политике квалитета расподелом одговорности у складу са
вертикалном хијерархијом на: менаџере, директоре Сектора, шефове Секција, шефове
Организационих јединица, шефове Служби као и другом одговорном особљу.

2.3. Документација Стандарда квалитета услуга превоза путника
Одлуком Владе Републике Србије (05 Број 023-7361/2015 од 2. јула 2015. године)
основано је Акционарско друштво за железнички превоз путника „Србија Воз“ Београд,
као друштво стицалац дела имовине „Железнице Србије“ а.д. Друштво је уписано у
регистар Агенције за привредне регистре, 10. августа 2015. године, када је стекло својство
правног лица и почело да послује.
2.3.1. Основни подаци „Србија Воз“ а.д.
Основни подаци друштва «Србија Воза» а.д.
• Пословно име: Акционарско друштво за железнички превоз путника „Србија
Воз“, Београд
• Скраћено пословно име: „Србија Воз“ а.д.
• Седиште: Немањина 6, 11000 Београд
• Шифра делатности: 4910
• Матични број: 21127124
• ПИБ: 109108438
• Оснивач и једини акционар: Република Србија
• Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфрастуре
• Жиро рачуни:
- Banka Poštanska štedionica - динарски: 200-3138370101982-41
девизни: 200-3138370101003-68
IBAN: RS35200313837010100368

•
•
•

SWIFT CODE: SBPORSBG
- Комерцијална банка - динарски: 205-222960-23
- Banca Intesa - динарски: 160-438805-48
- Комерцијална банка - девизни: 0070100465114
IBAN: RS35205007010046511480
SWIFT CODE: KOBBRSBG
Web адреса: www.srbvoz.rs
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2.3.2. Делатност Aкционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“
Делатност Aкционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд,
је:
 Обављање јавног превоза путника на железничким пругама у унутрашњем и
међународном железничком саобраћају,
 Одржавање железничких возних средстава,
 Вуча возова.
Обављање делатности се врши на основу раније донетих прописа и упутстава у време
постојања Заједнице Југословенских железница (ЗЈЖ), који су преузети у надлежност
Дирекције за железнице (ДЖ), а који се сукцесивно усклађују са важећим законодавним
регулативама које важе у Републици Србији, као и ка издавању и усклађивању других
захтева који су засновани на важећим Законима и међународним стандардима који су
усмерени према развоју превоза путника у железничком саобраћају у циљу спровођења
безбедоносних стандарда.
Одлуком Владе РС 05 бр. 023-7361/2015 од 2.7.2015. године („Службени гласник РС“ бр.
60 од 8.7.2015. године) основано је Акционарско друштво за железнички превоз путника
„Србија Воз“ Београд.
Такође, Влада РС је донела и Статут Акционарског друштва за железнички превоз
путника „Србија Воз“ Београд, 05 бр. 023-7360/2015 од 2.7.2015. године („Службени
гласник РС“ бр. 60 од 8.7.2015. године).
Решењем Агенције за привредне регистре БД 69669/2015 дана 10.8.2015. године
Акционарско друштво за железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд, је уписано у
јединствени регистар пореских обвезника у Агенцији за привредне регистре.
Aкционарско друштво за железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд, обавља
делатност на основу добијене лиценце за превоз путника у железничком саобраћају, који
је издала Дирекција железнице под бројем I-03 Бр. 340-662/5-2015 дана 18.1.2016. године
и Решења о издавању лиценце за превоз путника у железничком саобраћају под бројем I03 Бр. 340-662/4-2015 дана 15.1.2016. године.
2.3.3. Примена прописа – Упућивање на стандарде и законске одредбе
У саставу овог Пословника дати су спискови свих релевантних докумената који су
наведени у тексту, као и списак свих усвојених Правилника и Упутстава.
У складу са европским препорукама, права путника у «Србија Воза» a.д. су регулисанa
следећим документима (уз одређене изузетке), који се односе на статус Републике Србије,
која није чланица Европске уније, али као кандидат и будућа чланица, подразумева
примену и усклађивање свих прописа са следећим:

ПОСЛОВНИК
СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА УСЛУГА
ПРЕВОЗА ПУТНИКА
„СРБИЈА ВОЗ“ А.Д. БЕОГРАД

Верзија 01
Page 12 of 36

Према Закону о железници (члан 93.)„Сл.гласник РС“№ 41/2018









Јединственим правилима која се односе на међународни превоз у железничком
транспорту (Uniform Rules /CIV-Comite international des Voyageurs), CIV Uniform
Rules and the PRR in a practical way;
Уредбе (EC) број 1371/2017 (Regulation (EC) No 1371/2007 on rail passengers’ rights
and obligations) Европског парламента и Савета о правима и обавезама путника у
превозу железницом (EC 1371/07),
Општим условима превоза путника железницом (GCC-CIV/PRR General Conditions
of Carriage for Rail Passengers–Passengers Right Regulation), која важи од 3.12.2009.
(последње издање ступило је на снагу 01.07.2019.)
Важећим упутствима, правилницима и тарифама за превоз путника у «Србија
Возу» а.д.

као и документима из табеле Т.1.
Табела 1. Списак пописа и докумената
Редни
број
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Назив документа (документа која су тренутно важећи)
Закон о железници („Сл. глaсник РС“, бр. 41/2018)
Закон о уговору о превозу у железничком саобраћају („Сл. глaсник РС“, бр. 49/2021)
Лиценца за превоз у железничком саобраћају, коју је издала Дирекција за железнице
Републике Србије под бројем I-03 Бр. 340-417-6/2014 дана 29. 10. 2014. године.
Одлука Владе РС о оснивању Акционарског друштва за железнички превоз путника
„Србија Воз“, Београд, 05 бр. 023-7361/2015 од 2.7.2015. године („Службени гласник
РС“ бр. 60 од 8.7.2015. године).
Статут Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд
(Влада РС 05 бр. 023-7360/2015 од 2.7.2015. године („Службени гласник РС“ бр. 60 од
8.7.2015. године).
Решење Агенције за привредне регистре БД 69669/2015 од 10.8.2015. године о упису
Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд, у
јединствени регистар пореских обвезника у Агенцији за привредне регистре.
Лиценца за превоз путника у железничком саобраћају, који је издала Дирекција
железнице под бројем I-03 Бр. 340-662/5-2015 дана 18.1.2016. године и Решење о
издавању лиценце за превоз путника у железничком саобраћају под бројем I-03 Бр. 340662/4-2015 дана 15.1.2016. године
Правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака у
Акционарском друштву за железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд
(„Службени Гласник“ „Железнице Србије „А.Д, бр. 59/2017, од 31.10.2017.)
Политика безбедности за SMS у друштву „Србија Воз“ бр. 4/2016-133-30 од 02.09.2016.
Повеља за међународни путнички саобраћај бр. 17/2018-4-1024
Зaкoн o пoтврђивaњу измeнa и дoпунa Кoнвeнциje o мeђунaрoдним прeвoзимa
жeлeзницaмa (COTIF) из 2013. године
Информатор о раду друштва „Србија Воз“ (www.srbijavoz.rs)
Закон о јавним набавкама („Службени Гласник РС“ бр. 91/24.12.2019.)
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2.4. Период важења
Овај Пословник СКУ важи од дана потписивања од стране Генералног директора без
икаквог временског ограничења.
2.5. Систем управљања квалитетом у оквиру других система управљања
Основни циљ «Србија Воза“ а.д. је да изгради систем интегрисаног управљања, који ће
се састојати од следећих система управљања:
 Систем менаџмента квалитетом у складу са ISO 9001,
 Систем управљања заштитом животне средине према ISO 14001 и
 Систем управљања ризицима у области безбедности и здравља на раду према ISO
45001.

3. ПРОЦЕСИ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА УСЛУГА
«Србија Воз» а.д. овим Пословником утврђује стандарде квалитета услуга превоза
путника и спроводи систем управљања квалитетом са циљем одржавања квалитета услуга.
«Србија Воз» а.д. прати свој учинак у погледу стандарда квалитета услуга превоза
путника и сваке године на својој интернет страници објављује Извештај о учинку у
погледу квалитета услуга.
Железнички превозник објављује на својој интернет страници годишњу информацију о
броју и категорији примљених рекламација у вези са правима путника прописаним
Законом о железници.

3.1. ПРУЖАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА КОРИСНИЦИМА УСЛУГА
У циљу информисања корисника превоза, све информације битне за квалитет превозне
услуге објављују се благовремено. Путници морају, у мери у којој је то могуће, да буду
адекватно информисани о условима превоза, пре путовања и у току путовања, о
евентуалним прекидима, кашњењу и отказивању возова и њиховим могућим последицама,
односно одмах по сазнању за њих.
Информације морају бити обезбеђене на доступне начине (преко возопратног особља,
запослених на благајнама, постављања обавештења на продајним местима, званичне
интернет странице, путем средстава јавног информисања итд.). Информације се пружају у
најприкладнијем облику.
Запослени у «Србија Возу» а.д. одмах након добијања информација од надлежних служби
Инфраструктуре железница Србије а.д. без одлагања их објављују.

ПОСЛОВНИК
СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА УСЛУГА
ПРЕВОЗА ПУТНИКА
„СРБИЈА ВОЗ“ А.Д. БЕОГРАД

Верзија 01
Page 14 of 36

Према Закону о железници (члан 93.)„Сл.гласник РС“№ 41/2018

У циљу информисања корисника превоза, «Србија Воз» а.д. обезбеђује све информације
битне за квалитет услуга, а оне се могу добити на следећи начин, односно путем:
 Call центра, позивањем броја телефона 011/ 3602-899 (сваког дана у времену од
06:00ч до 22:00ч).
Одабиром одређене опције на располагању су позиваоцима Call центра,
информације о кашњењу возова, о реду вожње возова, ценама возних карата,
могућностима резервисања возних карата, посебним врстама превоза
/«Романтика», «Носталгија», «Плави Воз»/, као и разговор са оператером.
 Електронске адресе : putnik.info@srbvoz.rs (радним даном од понедељка до петка у
времену од 08:00 до 16:00 ч);
Комуникација са путницима путем наведене е-mail адресе, у вези са информацијама, питањима, дилемама, жалбама, похвалама, рекламацијама се обавља на
устаљени начин. Писма пристигла на наведену е-mail адресу се преусмеравају
према врсти и садржају, надлежним стручним службама, а одговори путницима
се достављају у што је могуће краћем року.
 Званичне интернет странице (www.srbvoz.rs);
Званична интернет страница намењена је свим заинтересованим потенцијалним
или садашњим корисницима. Уређена је према стандардима за ову врсту
оглашавања, и то на два језика: на српском и на енглеском језику.
Све информације у вези организације унутрашњег и међународног саобраћаја
возова, општих услова под којим се обавља превоз железницом и основним
подацима о самом предузећу су објављене на овом месту.
На интернет страницама «Србија Воза» а.д. као превозника и овлашћених
агенција за издавање возних карата, морају да се објављују услови за обављање
саобраћаја:
актуелни редови вожње, цене возних карата, посебне понуде и сл.
Одредбе које су значајне за кориснике се морају наћи на овим страницама. Важеће
цене возних карата и Услови превоза путника железницом су доступни бесплатно
на благајнама превозника «Србија Воза» а.д. и на благајнама овлашћених агенција
за издавање возних исправа.

facebook странице Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија
Воз“;
 На продајним местима, у станицама отвореним за железнички саобраћај, односно
благајнама железничких станица или агенцијама које су овлашћене за продају
железничких возних исправа
Неопходно је да се омогући путницима, да могу да виде услове превоза на
железничким станицама и у возовима, кao и преглед цена карата, редовних и по
посебним понудама.
 Неограниченог приступа интернет садржајима, преко слободне Wi-Fi конекције
која је обезбеђена на простору станица: Београд Центар, Нови Сад и Ниш и у
електро-моторним гарнитурама и дизел-моторним гарнитурама.
 При продаји возних карата за путовање железницом, осим у градском и
приградском саобраћају, «Србија Воз» а.д. као и управљачи станица и
организатори путовања дужни су да информишу путнике о њиховим правима из
чланова 93-101. Закона о железници, као и о контакту Дирекције за железнице.
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3.2. ИЗДАВАЊЕ КАРАТА
Карта за путовање може да се купи лако и брзо. Путници могу купити возне карте:
- на путничким благајнама (благајне «Србија Воза» а.д. и агенције које су
овлашћене од стране «Србија Воза» а.д.);
- у возовима;
- путем интернет продаје (на релацији Београд-Вршац-Београд);
- путем мобилних терминала у возовима (на релацији Београд-Вршац-Београд).
Предвиђено је да се мобилни терминали уведу на целу мрежу пружања услуга «Србија
Воз» а.д.
Возне карте, при куповини у возу, испостављају се од стране возопратног особља.
Куповина карата у возу подразумева плаћање увећане цене, односно наплату додатних
трошкова на редовну цену возне карте, коју би путник платио на благајни, уколико је
путник започео своје путовање у станици која је отворена за продају возних карата и у
радно време благајне. У случају када је путник започео путовање у станици која не
поседује благајну или је полазак воза предвиђен редом вожње, изван радног времена
благајне, путнику се не наплаћује увећана цена возне карте.
Када на станици поласка воза не постоји благајна за продају карата, путници се
обавештавају о могућностима куповине карата (на други начин, уз другу процедуру
куповине, или на којој најближој железничкој станици постоји благајна за продају карата,
где могу обавити куповину).
3.2.1. ИЗДАВАЊЕ КАРАТА У МЕЂУНАРОДНОМ САОБРАЋАЈУ
За ред вожње 2020/21. године у «Србија Возу» а.д. је била у употреби база PRIFIS (База
информационих података о ценама по посебним понудама и редовним ценама карата).
Следећа размена података за ред вожње 2022/ 2021. биће остварена путем новог модела
OSDM (Open Sales Distribution Model).
Информације које превозници размењују обухватају:
 серије са одговарајућим информацијама о ценама,
 станице са одговарајућим основним информацијама,
 информације у вези са производима и услугама које су у понуди,
 основе цене.

3.3. ТАЧНОСТ УСЛУГА
«Србија Воз» а.д. је дужно да обезбеди тачност и квалитет услуге превоза путника.
Уколико дође до поремећаја у саобраћају, «Србија Воз» а.д. је у обавези да, по ''Повељи за
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међународни путнички саобраћај'', омогући превоз путника до крајњег одредишта или да
изврши накнаду нанете штете.
3.3.1.Задовољство клијената
Настојимо да пружимо поуздану услугу и да квалитет услуге буде најмање једнак
плаћеној цени. У случају непланираних поремећаја у међународном саобраћају своју
бригу према клијентима «Србија Воз» а.д. исказује на следећи начин:
 У случају кашњења воза или сметње у саобраћају које имају за последицу одлагање
даљег путовања, путницима се нуди:
o Освежење (најмање једно безалкохолно пиће), ако закашњење или прекид
путовања траје дуже од 3 часа,
o Преноћиште, ако није могуће да се путовање настави истог дана и када се
алтернативна превозна средства не могу обезбедити по разумној цени (уколико
у окружењу постоји расположива смештајна инфраструктура).
3.3.2. Закашњење возова за превоз путника
Закашњење међународног путничког воза на територији «Србија Возa“ a.д. већем од
једног часа (60 минута) даје путнику право на одређено обештећење, и тo:
o Закашњење веће од једног часа (60 минута) даје право путнику на надонаду у
висини од 20 % плаћене возне цене за део релације «Србија Возa“ a.д.
o Закашњење веће од два часа (120 минута) даје право путнику на надокнаду у
висини од 30 % плаћене возне цене за део релације «Србија Возa“ a.д.
Надокнада се врши свим путницима који поседују возну карту за одређену релацију
издату по Посебним условима за превоз путника у међународном саобраћају (SCIC),
односно по цени која је једанпут снижена по било ком основу. Надокнада се не врши за
посебне понуде.
Надокнада се врши у облику ваучера за будућа путовања или може да буде новчана.
Надокнада се не врши за Рass понуде (Interrail, Balkan Flexipass).
Путници који завршавају путовање на некој од станица «Србија Воза» а.д. и услед
закашњења воза стекну право на повраћај одређеног процентуалног износа плаћене возне
цене, ово право остварују на путничкој благајни. У случају да путник намерава да у
наредних 6 (шест) месеци користи услуге «Србија Воза» a.д. првенствено ће му се
понудити обештећење у виду ваучера за неко од наредних путовања. У том случају
путничка благајна ће уз претходно извршене провере возних карата по важећим
прописима, израчунати износ за враћање и издати потврду на белици К-2, са уписаним
подацима (име и презиме путника са свим подацима који служе за идентификацију, као и
подацима о расположивим возним картама и разлозима за такво издавање), кoja ћe, уз
враћену возну карту, бити вачуер за следеће путовање.
У случају да путник наставља путовање и није у могућности да користи ваучер, или није у
могућности да своје возне карте, које служе као основ за остваривање права, остави
путничкој благајни, путнику се издаје потврда на белици К-2 са уписаним подацима (име
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и презиме путника са свим подацима који служе за идентификацију, као и подацима о
расположивим возним картама и разлозима који су довели до тога да се путник упућује на
повраћај новца). Oвакву потврду путник може или да касније (у року од 6 месеци) користи
као ваучер или да поднесе захтев за обештећење Центру за контролу прихода «Србија
Возa“ a.д. уз прилагање целокупне документације. Aко се ради о страном држављанину,
он/она се упућује да овај захтев поднесе путем (своје) железнице у земљи у којој је
стално настањен.
Службено лице које је обавило поступак обештећења путника, без обзира на који од ова
три начина, обавезно је да што хитније, а најкасније за 3 (три) дана о свему обавести
Сектор за саобраћајно-комерцијалне послове, писаним путем.
3.3.3. Губитак везе
Уколико је закашњење воза веће од три сата и има за последицу губитак везе и одустајање
од даљег путовања, односно потребу за преноћиштем, да би се путовање наставило
наредног дана, поступак железничког радника у зависности од локалних услова, је
следећи:
o Путник се упућује у хотел на преноћиште о трошку «Србија Воза» а.д. сa којим ово
предузеће има закључен уговор.
o Путник се упућује у хотел на преноћиште уз плаћање трошкова преноћишта
директно од стране железничког радника и на терет железнице.
o Путник се упућује на ноћење у хотел о свом трошку с тим што ће трошкове ноћења
касније железничко предузеће рефундирати путнику.
Уколико постоји уговор са неким од хотела, путнику се издаје потврда (ваучер) која
служи као гаранција да трошкови преноћишта не падају на његов терет. Потврда, односно
ваучер се испоставља на доплатној белици К-2 и мора да садржи име и презиме путника са
свим подацима који служе за идентификацију, као и подацима о расположивим возним
картама и разлозима који су довели до тога да се путник упућује на ноћење.
Уколико се путник упућује на ноћење уз плаћање хотела, од стране запосленог радника
испоставља се идентична потврда на доплатној белици К-2.
Уколико путник сам сноси трошкове ноћења у хотелу, путнику се издаје потврда на
белици К-2, с тим што се путнику издаје “карта”, a матица остаје у блоку. Путник се мора
упозорити да може користити само хотел који спада у ред средње квалитетних хотела и да
мора уз захтев за надокнаду трошкова, поред целокупне документације, приложити и
потврду која је издата на белици К-2.
Без обзира на то који ће се од наведених случајева применити, возне исправе се оверавају
у складу са важећим прописима. Путнику се обавезно нуди освежење у виду чаја или кафе
односно безалкохолног пића. Уколико нису обезбеђена новчана средства за куповину
освежавајућих напитака за ове намене, поступак за њихову куповину је идентичан као при
подизању новца за плаћање хотела.
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Службено лице које је обавило поступак збрињавања путника, без обзира на ова три
начина, обавезно је да што хитније, а најкасније за 3 дана, о свему обавести Сектор за
саобраћајно-комерцијалне послове писаним путем.
3.3.4. Aлтернативно превозно средство
У случају да је закашњење воза дуже од 3 (три) часа и да путник нема могућности скорог
наставка путовања возом, а да коришћењем алтернативног превозног средства може стићи
у упутну станицу пре него што би то могао следећим возом, путник се може отпремити
алтернативним превозним средством.
Приликом отпреме путника алтернативним превозним средством (aутобус, такси, ...), мора
се водити рачуна о томе да су цене прихватљиве. Oво подразумева да трошкови на терет
железнице буду приближно једнаки износу трошкова који би настали, на пример,
плаћањем хотела и слично.
За плаћање алтернативног средства новац се обезбеђује на начин како је прописано, тј.
испоставља се идентична потврда на доплатној белици К-2.
У случају да путник за наставак путовања користи неко алтернативно превозно средство, а
да сам сноси трошкове превоза, путнику се издаје потврдa на белици К-2. Путник се мора
упозорити да може користити само хотел који спада у ред средње квалитетних хотела и да
мора уз захтев за надокнаду трошкова, поред целокупне документације, приложити и
потврду која је издата на белици К-2.
Без обзира на то ко плаћа наставак путовања алтернативним превозним средством
неопходно је извршити према прописима дефинисане овере возних исправа.

3.4. УКИДАЊЕ УСЛУГА
Ред вожње спроводи се по унапред утврђеном плану извршења, али у случају ванредних
догађаја, инфраструктурних радова и кашњења насталих из разлога недостатка возних
средстава, долази до одступања. На одступања која произилазе из активности компаније
Инфраструктура железнице Србије а.д. «Србија Воз» а.д. не може утицати, али ће дате
информације објавити на свом сајту (www.srbvoz.rs).

3.5. ЧИСТОЋА ВОЗНИХ СРЕДСТАВА
«Србија Воз» а.д. спроводи поступак јавне набавке услуга прања, чишћења и намирења
возних средстава. Тренутно је закључен уговор дана 26.01.2021. године са предузећем
“Emporio Team“ d.o.o (Уговор бр.1/2021-88).
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Услуга прања, чишћења и намирења возних средстава «Србија Возa“ а.д. као и ДДД
(према спецификацији путничких кола и моторних гарнитура) обухвата обавезу
обезбеђивања:
 Опреме и апарата неопходних за квалитетно пружање услуга,
 Средстава за прање, чишћење и брисање.
Под појмом возна средства путничког саобраћаја «Србија Возa“ а.д. подразумевају се:
а) путничка кола:
 кола са седиштима,
 кола за спавање,
 кола са лежајевима,
 кола за ручавање,
 бифе кола и
 салонска кола.
б) моторне гарнитуре за превоз путника:
 дизел-моторне гарнитуре,
 електро-моторне гарнитуре.
3.5.1. НЕГА ВОЗНИХ СРЕДСТАВА
Рокови за негу возних средстава путничког саобраћаја «Србија Воза» а.д. заснивају се на
временским циклусима, као и технолошким захтевима у складу са редом вожње. Нега
обухвата:
1. Амбулантно чишћење,
2. Мало чишћење,
3. Темељно чишћење,
4. Дубинско прање седишта и лежајева, тапацираних унутрашњих облога, завеса и
тепиха,
5. Намирење водом и санитарним материјалом,
6. Дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију,
7. Пражњење резервоара вакуум тоалета и испирање резервоара,
8. Уклањање графита.
3.5.2. КОНТРОЛА РАДА НА НЕЗИ ВОЗНИХ СРЕДСТАВА
Контролу радова на нези возних средстава путничког саобраћаја врше овлашћени радници
„Србија Воза» а.д. ( у даљем тексту контролори), у складу са техничким спецификацијама.
Контрола рада ангажованог предузећа се обавља непосредно по извршеној услузи.
Контролори обављају контроле на основу дефинисаних критеријума чистоће за поједине
делове спољашњости и унутрашњости и одлучују о томе да ли су задовољени санитарнохигијенски услови и да ли је у потпуности пружена дефинисана врста услуге неге возних
средстава путничког саобраћаја.
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По обављеној контроли чистоће саставља се записнички извештај између контролора
„Србија Воза» а.д. и одговорног радника пружаоца услуге. У записнику се евидентирају
све обављене радње на нези, као и утврђене неправилности које се морају одмах
отклонити.
Контролу исправности обављених малих и амбулантних чишћења врши возопратно
особље воза, као и остала лица задужена од стране «Србија Воза» а.д.
3.5.3. РАСПОРЕД ЧИШЋЕЊА ВОЗНИХ СРЕДСТАВА
Редом вожње дефинисан је саобраћај возова за превоз путника. Ред вожње је подложан
изменама, у складу са потреба и захтевима корисника превоза. У току важећег реда вожње
могуће су и измене проузроковане променом организације саобраћаја или радова на
реконструкцији/модернизацији железничке инфраструктуре. О свим изменама реда
вожње, које за последицу имају промене у распореду чишћења «Србија Воза» а.д.
благовремено обавештава пружаоца услуга чишћења и намирења.
Нега возних средстава путничког саобраћаја обавља се у техничко-путничким станицама,
депоима, односно на колосецима намењеним за чишћење и прање као и другим
колосецима. Изузетно се нега може обављати и на другим местима, где за то постоје
потребни услови.
Нега возних средстава се обавља у следећим станицама и депоима:
1. Суботица,
10. Вршац,
2. Сомбор,
11. Лапово,
3. Зрењанин,
12. Пожаревац,
4. Нови Сад,
13. Пријепоље теретна,
5. Београд Центар,
14. Ужице,
6. ТПС Земун,
15. Краљево,
7. Гaрaжа Плавог воза у Топчидеру,
16. Ниш и
8. Рума,
17. Зајечар.
9. Шид,

3.6. АНКЕТА О ЗАДОВОЉСТВУ КОРИСНИКА УСЛУГА
У циљу што бољег пружања квалитетне услуге корисницима услуга «Србија Воза» а.д.
спроводи анкетирање путника.
Анкетирање се спроводи једном годишње у свим возовима или више пута у различитим
временским тачкама, путем упитника (Прилог 4.), као и по потреби (за одређене регионе,
трасе или возове).
Сектор за саобраћајно-комерцијалне послове спроводи анкетирање путника у возовима на
целој мрежи железнице Републике Србије.
Резултати истраживања се објављују на веб сајту „Србија Воза“ а.д. и достављају
ресорном Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
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Процес рада на поступку анкетирања корисника услуга у возовима/станицама:
1. Састављање анкетних питања
2. Списак возова у којима ће се вршити анкетирање путника
3. Дистрибуција анкетних питања и бројева возова у сврху анкетирања путника
4. Организација анкетирања
5. Анкетирање путника
6. Класификација анкетних питања по возовима
7. Анализа извршене анкете
8. Достављање резултата анкете
9. Контрола резултата
10. Израда извештаја о извршеној анкети.

3.7. ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИТУЖБАМА КОРИСНИКА УСЛУГА
Задовољство путника је веома важно за «Србија Воз» а.д. Запослени у «Србија Возу» а.д.
увек раде на такав начин, да путницима, колико је то могуће, удовоље и поштују њихова
права.
Акционарско друштво за железнички превоз путника „Србија Воз“ штити права путника,
тако што интензивно и стално решава све њихове дилеме, питања и жалбе.
Код путовања возом, може се догодити, без обзира колико је путовање добро планирано,
да се појаве проблеми који путнику дају разлог за жалбу.
Акционарско друштво за железнички превоз путника „Србија Воз“ омогућује
корисницима да остваре своја права по основу рекламација, у складу за прописима који се
примењују.
Права путника се односе на услуге превоза (како у унутрашњем, тако и у међународном
железничком саобраћају). «Србија Воз» а.д. нуди, уз ограничења (путник нема право на
накнаду, повраћај или замену превозних докумената уколико је пре куповине возне карте
информисан о евентуалним изменама услова превоза), одређене врсте накнада, као и
подршку.
Притужбе путници могу доставити Акционарском друштву за железнички превоз
путника „Србија Воз“ а.д. електронским путем, путем поште и директно. Рок за
решавање притужби је 30 дана, односно «Србија Воз» а.д. као железнички превозник је
дужно да у року од 30 дана достави образложени одговор или у оправданим случајевима,
да информише путника до ког датума у периоду од 3 (три) месеца од дана пријема
рекламације, путник може да очекује одговор.
Начин решавања притужби, односно достављања одговора, зависи од основаности
захтева, од тога да ли је документација комплетна и на који начин, односно којим путем је
притужба пристигла до службе која решава рекламационе захтеве (електронском поштом,
поштом или је директно, односно лично уручена).
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Рок у коме путник може поднети рекламациони захтев је годину дана од последњег дана
рока важења возне карте.
Решавање жалби путника је организовано (у радно време надлежних служби) на следећи
начин:
o на железничкој станици где је проблем настао (овакве врсте потешкоћа се решавају
на лицу места; уколико то није могуће, оштећени путник се упућује да своје право
оствари на неки од понуђених начина),
o путем телефона позивом на број 011/ 36 02 899 (Call центар),
o путем е-mail адресе putnik.info@srbvoz.rs
o путем формулара за повраћај односно надокнаду,
o писаним путем, упућивањем на поштанску адресу: „Србија Воз“ а.д. Сектор за
саобраћајно-комерцијалне послове, ул. „Немањина“ бр.6, 11000 Београд,
o Уколико се захтев путника односи на повраћуј новчаног износа, за неискоришћену
или делимично искоришћену возну карту, издату у претходном месецу, захтев се
подноси на поштанску адресу „Србија Воз“ а.д. – Центар за контролу приходаул. „Немањина“ бр. 6, 11000 Београд.
Услов за разматрање притужби подразумева достављање ориганалних превозних
докумената, када се захтев подноси слањем на поштанску адресу или се одштетни захтев
и документација доносе лично.
Eвентуални спорови у станицама између путника, као и између путника и запослених у
«Србија Возу» а.д. решава одговорно лице.
Спорове у возу између путника решава кондуктер, а спорове између путника и кондуктера
решава контролни радник. Кондуктер, уколико се у возу не налази контролни радник, је у
обавези да испостави Извештај о неправилности К-91.
Жалбе путника могу бити усмене или у писаној форми. Усмене жалбе се разрешавају
одмах, на лицу места. На железничким станицама, отвореним за превоз путника
установљен је начин како се евидентирају писмене притужбе, похвале, сугестије путника.
Путник може да упише своја запажања у Књигу жалби (К-83), која се налази на путничкој
благајни.
Потписане притужбе, са наведеним подацима (адреса, број контакт телефона и слично) се
посебно разматрају. Шефови ОЈ (организационих јединица) за превоз путника поступају у
складу са прописаним (члан 12. Упутства о поступцима при превозу путника /161/)
односно свакодневно контролишу Књигу жалби и предузимају одговарајуће мере.
«Србија Воз» а.д. као железнички превозник, у случају телесне повреде путника или
његове смрти, помаже у потраживању накнаде. Сваки несрећни случај, који се догоди на
територији «Србија Воз» а.д. се евидентира записнички, о чему постоји Записник о
несрећном случају О-116. Возопратно особље је снабдевено овим обрасцем.
Одредбама Закона о обавезном осигурању у саобраћају прописано је обавезно осигурање
путника у јавном превозу. Према одредбама Закона осигурана су сва лица од последица
несрећног случаја која се ради путовања налазе у возу, затим лица која се налазе у кругу
станице или у непосредној близини воза пре уласка у њега, односно после изласка из воза,
а за која се докаже да су имала намеру да путују, односно да су њиме путовала. Путници
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који користе услуге «Србија Возa“ а.д. су осигурани у току превоза у случају повреде или
усмрћења услед несрећног случаја.
Путници који сматрају да им је ускраћено право утврђено законом могу поднети
притужбу Дирекцији за железнице (адреса: ул. „Немањина“ бр. 6, 11000 Београд).

3.8. ПРЕВОЗ ОСОБА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА
Важан циљ «Србија Воза» а.д. је да омогући лак приступ и без баријера возовима за особе
са инвалидитетом и особе са смањеном покретљивошћу. С тим у вези, у сарадњи и уз
активно учешће са репрезентативним организацијама особа са инвалидитетом и особа са
смањеном покретљивошћу утврђују се недискриминаторска правила приступа у сврху
превоза особа са инвалидитетом и особама са смањеном покретљивошћу.
«Србија Воз» а.д. на захтев пружа информације о приступачности, условима приступа у
возу особама са инвалидитетом и особама са смањеном покретљивошћу. Такође, пружа
информације о бесплатној помоћи приликом уласка/изласка из воза.
Потребно је да путници о планираном путовању обавесте «Србија Воз» а.д. најкасније 48
сати пре намераваног путовања, како би могла да се пружи неопходна помоћ, најавом на
благајни, телефонски или путем електронске поште, као и да попуне Захтев за помоћ при
превозу возом (Прилог 3.).
«Србија Воз» а.д. пружа помоћ:
 особама у инвалидским колицима због болести или инвалидитета,
 особама које имају проблеме са удовима или потешкоће у ходању,
 трудницама,
 слепим или слабовидим особама,
 глувим и наглувим особама.

Слика 2. Пружање помоћи особама са инвалидитетом и
особама са смањеном покретљивошћу
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На основу посебног захтева «Србија Воз» а.д. пружа особама са инвалидитетом и особама
са смањеном покретљивошћу информације о приступачности железниких услуга и
информације о условима приступа возним средствима као и расположивом простору у
возу.
Доступност за особе са смањеном покретљивошћу (особама у колицима), постоји у свим
електромоторним гарнитурама серије 413/417 као и дизелмоторним возовима серије 711.
У унутрашњем саобраћају углавном се користе путничке гарнитуре које су опремљене
комфорним нископодним улазом, веће ширине врата као и посебна седишта за инвалидне
особе и тоалете прилагођене њима.
«Србија Воз» а.д. одобрава повластице код путовања особа са инвалидитетом.
Повластице за особе са инвалидитетом спадају у домен законских повластица (у
унутрашњем саобраћају повластица за ове особе износи 75% од редовне возне цене).
Повластицама су обухваћени: ратни и мирнодопски инвалиди.
Инвалидне особе и особе са смањеном покретљивошћу у унутрашњем саобраћају
остварују попуст, а пратиоци особа са инвалидитетом имају право на бесплатну вожњу
(на основу књижице за повлашћену вожњу одређеног савеза, односно удружења коме
припада инвалидно лице). Укупно је инвалидним особама у току календарске године на
располагању 6 вожњи.
За путовања возом на међународним релацијама, постоји могућност да пратилац
инвалидног лица у земљи издавања оствари бесплатан превоз, али само код издавања
повратних возних карата и на основу поседовања одговарајуће легитимације.
Повластице на услуге превоза «Србија Возом» а.д. може користити свако лице ималац
националне легитимације за особе са инвалидитетом (посебне књижице за повлашћени
превоз).
Законске повластице су одобрене следећим организацијама:
o Савезу слепих Србије;
o Савезу дистрофичара Србије,
o Савезу параплегичара и квадриплегичара Србије,
o Савезу за церебралну и дечију парализу Србије и
o Друштву мултипле склерозе Србије.
За инвалидно лице се примењује редовна возна цена (снижена цена за превоз у
унутрашњем саобраћају) на основу законске повластице. Пратилац инвалидног лица
превози се бесплатно. Уколико је потребна и резервација, она се посебно наплаћује.
Међународне возне карте за инвалидна лица и њихове пратиоце се издају за путовање у
једном смеру или као повратне. Могу бити издате на продајном месту у земљи у којој је
издата легитимација за слепа лица и од/до станице или граничног прелаза те земље.
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Слика 3. Анализа Националне организације особа са инвалидитетом Србије (НООИС)
Национална организација особа са инвалидитетом Србије (НООИС) је кровна
организација за особе са инвалидитетом, на нивоу републике Србије. Ова организација
усклађује своје прописе са препорукама Комитета УН.

4. РЕАЛИЗАЦИЈА У ПРОЦЕСУ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА УСЛУГЕ
Реализација је извршна фаза у процесу стандарда квалитета услуге превоза путника и
заснована је на јасно одређеној дистрибуцији одговорности унутар „Србија Воза“ а.д. што
подразумева идентификацију одговорности појединог организационог дела друштва,
односно именовање носиоца као и појединачну одговорност унутар појединих граница за
примену, извршење и надзор као што су Управа „Србија Воза“ а.д. надређени, надзорни и
извршни радници.
Кроз ову фазу битно је да се дефинише одговорност за испуњавање постојећих и примену
нових и измењених техничких и оперативних стандарда или других прописаних услова, те
одговорност за осигурање и усклађеност опреме према стандардима и другим прописима у
току њеног радног века.
Код расподеле одговорности важно је да запослени, којима је додељена одговорност у
процесу спровођења стандарда квалитета услуга, буду компетентни а изнад свега стручни,
односно врло је битно да се обнавља постојеће знање и према потреби усваја ново. На
исти начин се дистрибуција одговорности дефинише кроз одредбе програма за стручно
оспособљавање запослених као и едукационих програма, семинара и курсева, ради
обезбеђивања стручности запослених у Друштву.
Систем информисања унутар друштва „Србија Воз“, у циљу преношења информација о
било ком догађају, остварује се интерно и екстерно:
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- Интерна комуникација је регулисана организационом структуром у „Србија
Возу“ а.д. по хијерархијском нивоу, која се остварује путем: телефона, e-maila,
факса, документа, а све те регулативе дефинишу и одговорност свих запослених
у „Србија Возу“ а.д. везаних за квалитет услуге, у складу са важећим правилима
у међусобном комуницирању.
- Екстерна комуникација је по правилу регулисана законима и правилима који
су на снази и који јасно дефинишу начин употребе одређених уређаја и начина
преноса информација. За контакте према другим компанијама или
институцијама се користе уобичајена средства за интерну комуникацију, водећи
рачуна о заштити података компаније и личности.
Право на доступност информација у „Србија Возу“ а.д. је омогућена свима, од најнижег
до највишег нивоа запослених и обрнуто. Поред наведених начина доступности
информација по хијерархијском нивоу, може се доћи до информација и преко повереника
за етику и интегрисаног менанџмента за систем квалитета (ИМС) путем редовног
обавештавања и информисања.
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ПРИЛОЗИ
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Прилог 1.

Формулар за за повраћај/надокнаду штете
Да би путник добио надокнаду, потребно је да поднесе одштетни захтев, захтев за
рекламацију. Да би захтев за накнаду штете био узет у разматрање , потребно је попунити
образац "Захтев за накнаду штете и повраћај код кашњења."
Овај формулар странка може преузети на интернет страници, или на самој станици,
уколико се ради о кашњењу воза.
Попуњен формулар уз који се прилаже и оригинална возна карта и друга документа која
могу послужити код доказивања основаности захтева и ако је потребно, потврда о
кашњењу, се може дати на благајни, за то одређеној особи.
Прихватање формулара аутоматски не значи да ће накнада бити позитивно решена и
реализована. Ако су возне карте издате од стране неког другог железничка предузећа, а
буду достављена Акционарском друштву за железнички превоз путника „Србија Воз“,
биће прослеђене на решавање надлежним превозиоцима, транспортним предузећима.
Надокнада код закашњења воза, губитка везе, отказивања међународног воза, може да се
изврши и у виду ваучера, који важи 6 месеци.
Свако кашњење мора да се потврди на возним картама, код особља воза код кога је дошло
до кашњења, прекида путовања, или на благајнама или путем поштанске адресе или путем
електронске поште.
Као алтернатива за одлагање рока за подношење захтева, може послужити и подношење
резервације за воз код кога је дошло до закашњења.
Попуњен и потписан захтев за накнаду штете или повраћај потребно је доставити на
благајну или путем мејла на адресу: putnik.info@srbvoz.rs.
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ФОРМУЛАР ЗА ПОВРАЋАЈ/НАДОКНАДУ ШТЕТЕ
1. молим повраћај новца према следећем:
□ унутрашња возна карта, □ доплата
□ годишња карта са фотографијом
□ унутрашња месечна карта
□ међународна возна карта
□ PASS карта
□ FIP карта
□ нисам искористио
□ делимично сам искористио

или

□ међународни воз :60-119 мин кашњења
□ међународни воз преко :120 минута кашњења
□ међународни воз изостао
2.1. □ квалитет услуге
2.1. □ физичка повреда путника

Подаци о путовању
5. Губљење везе прелаза за воз број:

3. Закашњен или изостао воз
Бр. воза

2. повраћај новца (ваучер на обрасцу К-2) због кашњења воза:

датум поласка

време поласка

Бр. воза

датум поласка

датум доласка

време доласка

Стварни воз за који је ухваћена веза
Бр. воза
датум поласка

време поласка

време поласка

4. датум и време када је воз приспео у крајњу ст.
Датум:
Време:
Станица у којој је изгубљена веза
Број приложених потврда:
комада
6. последњи губитак везе у току дана и назив документа који је приложен због увећаних трошкова
7. остали разлози за повраћај и надокнаду штете:

8. број оригиналне возне карте и резервације

За путовање сам користио:
9. □ вишедневна возна карта
10. □ групна возна карта
Повраћај новца молим:
12. □ ваучер за путовање у периоду од 6 месеци 13. □ уплатити на банковни рачун,
14. □ послати на поштанску адресу
15. Име и презиме:
16. Поштански број:
место становања
17. Телефонски број

18. електронска адреса

19. Назив банке

број банковног рачуна

20. дознака за иностранство

IBAN - код

21. назив девизне валуте

22. број пореског обвезника (ПИБ)

11. □ П-4/ФИП

улица и број

SWIFT - код

Потписом прихватам да Србија Воз може да користи моје личне податке ради обраде захтева, , као и да их достави другим железницама ради
ислеђења. Изјављујем да су подаци истинити и да су приложене возне карте моје. □ Прилажем оригиналне возне карте
Место предаје документа
дана
потпис подносиоца
Преузето дана

време

деловодни број

потпис и печат примаоца
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У складу са европским прописима, Европска комисија је установила, да «Србија Воз» а.д.
укључује у своје прописе, основна правила како би путници могли да остваре своја права.
У овим прописима је регулисано под којим условима одређене категорије путника могу
да траже своја права.
Свака држава, чланица ЕУ, одређује извршни орган, који осигурава да се одржавају
законски предуслови за остваривања права путника.
У Србији, орган који обезбеђује да путници остварују могућност да спроведу своја
права у железничком превозу је ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ, адреса: ул.
„Немањина“ бр. 6, 11000 Београд, е-mail адреса: kontakt@raildir.gov.rs
У случају да путници нису задовољни, како је њихов одштетни захтев решен на нивоу
Србије Воза а.д. могу да поднесу приговор Дирекцији за железнице на наведену
поштанску односно или е-mail адресу.
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Прилог 2.
«Србија Воз» а.д. ИНФОРМАЦИЈЕ
«Србија Воз» а.д. пружа информације путницима путем телефона у радно време у
следећим станицама:

СТАНИЦА
БЕОГРАД ЦЕНТАР
НИШ
НОВИ САД
СУБОТИЦА
УЖИЦЕ
ЗАЈЕЧАР
ЛЕСКОВАЦ
ВРШАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
РУМА

РАДНО ВРЕМЕ
0.00-24.00
0.00-24.00
0.00-24.00
0.00-24.00
0.00-24.00
6.00-18.00
0.00-24.00
6.00-18.00
5.30-22.30
0.00-24.00

БРОЈ ТЕЛЕФОНА
(011)337-00-32
(018) 264-625
(021) 443-199
(024) 555-606
(031) 513-165
(019) 440-830

(016) 212-390
(013) 801-015
(012) 222-052
(022) 472-597
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ПРИЛОГ 3.
ФОРМУЛАР ЗА ПРЕВОЗ ОСОБА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА
Подаци о путнику
Име и презиме* _____________________________________________________________________
Број телефона* _____________________________________________________________________
Број мобилног телефона*
_____________________________________________________________________
Е-адреса (ако желите добити писани одговор)
______________________________________________
Путујете ли с пратиоцем?* (означити са X)

ДА☐

НЕ ☐

Путујете ли с пртљагом (највише до 30 кг)?* (означити са X) ДА☐

НЕ ☐

Потребна помоћ
Врста оштећења* (означити са X)
Телесно

☐

Интелектуално ☐

Чулно

☐

Остало

☐

Врста помагала којим се путник служи* (означити са X)
Инвалидска моторна колица

☐

Ходалица

☐

Инвалидска ручна колица

☐

Протеза

☐

Штаке

☐

Бели штап

☐

Штапови

☐

Пас помагач

☐

Остало

☐

Врста помоћи која је путнику потребна (помоћ особља при уласку/изласку из воза, рампа за
улазак/излазак из воза и др.)*
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Остале напомене и посебни услови
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Број воза (резервација седишта), датум и време поласка воза*
________________________________________________________________
Полазна станица*
________________________________________________________________
Упутна станица *
________________________________________________________________
Станица преседања (ако путник
преседа)*________________________________________________________
*) обавезно попунити
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ПРИЛОГ 4.
АНКЕТА «СРБИЈА ВОЗ» А.Д. О ЗАДОВОЉСТВУ КОРИСНИКА УСЛУГА
АНКЕТНА ПИТАЊА 2021. ГОДИНЕ
I Пол
1. Мушки
2. Женски
II Занимање
1. Запослени
2. Студент - Ученик
3. Пензионер
4. Незапослен
III Навршене године живота
1. До 25 година
2. Од 26 до 60 година
3. Преко 60 година
IV Којим превозним средством најчешће путујете
1. Возом
2. Аутобусом
3. Путничким аутомобилом
V Са ким најчешће путујете
1. Сами
2. Са породицом
3. Са пријатељима
VI Сврха путовања
1. Одлазак/Долазак са посла
2. Одлазак/Долазак из школе
3. Пословно/Службено путовање
4. Туристичка путовања
5. Здравствени разлог
6. Куповина
7. Ниједан од наведених, већ ___________________
VII Како оцењујете услугу коју Вам пружамо
1. Изузетни добра услуга
2. Добра услуга
3. Недовољно добра услуга
4. Изузетно лоша услуга
VIII Колико често путујете
1. Свакоднево
2. Недељно
3. Месечно
4. Годишње
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5. Само викендом или празником
6. У време годишњег одмора
IX На којим релацијама најчешће путујете
1. До 50 км
2. Од 50 до 100 км
3. Од 100 до 200 км
4. Преко 200 км
X Које комерциалне повластице користите
1. Повратна путовања
2. Картица Срб Плус
3. Картица Rail Плус
4. Месечне карте
5. Полумесечне карте
6. Седмоневна карта
7. Србија Fleksipass
XII Где најчешђе купујете карту
1. На благајни
2. У возу
3. On line
XIII Из који разлога радије путујете возом него другим превозним средством.
Заокружите један или више одговора
1. Приступачне цене
2. Удобан превоз
3. Безбедност превоза
4. Љубазност особља
5. Брзина превоза
6. Подесно време поласка-доласка воза
7. Усаглашене везе са другим возовима, односно другим превозним средствима
8. Могућност да понесем велики пртљаг
9. Немам могућности да користим друга превозна средства
10. WiFi конекција
11. Ниједан од наведеног, већ ____________________
XIV Шта Вас одбија од коришћења воза као превозног средства
1. Висока цена превоза
2. Споро путовање
3. Неповољно време поласка-доласка воза
4. Тешкоће у превозу од станице до места становања, односно радног места
5. Неповољне везе са другим возовима, односно другим превозним средствима
6. Хигијенски услови
7. Кашњење возова
8. Неефикасна служба обавештења
9. Ниједан од наведеног, већ ____________________
XV За вас је најважније

ПОСЛОВНИК
СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА УСЛУГА
ПРЕВОЗА ПУТНИКА
„СРБИЈА ВОЗ“ А.Д. БЕОГРАД
Према Закону о железници (члан 93.)„Сл.гласник РС“№ 41/2018

1. Повећање брзине
2. Повећање броја возова
3. Смањењем непотребног задржавања возова
4. Побољшање реда вожње
5. Додатне услуге у возу
XVI Да ли сте добро обавештени о предностима путовања возом
1. Да
2. Воз се недовољно рекламира
3. Путовање возом нема никакву предност које би требало рекламирати
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