
 

Serbisch 

Вожња  јавним превозним средствима у Швајцарској: Која 
претплата/карта ми је потребна? 

 
Да ли се возите ...                                                          Идеална претплата/карта 

увек на истој релацији (од ца. 121 км)? General-Abo (генерална претплата 

за слободну вожњу у јавној 

саобраћајној мрежи) 

често на дугим, различитим релацијама? General-Abo (значење види горе) 

увек на истој релацији (до ца. 121 км)? Strecken-Abo (претплата на једну 

релацију за вожњу на одређеним 

релацијама) 

само са градским превозним средствима? Verbund-Abo (претплата за вожњу у 

једној саобраћајној мрежи) (нпр. Li-

bero-Abo (претплата Libero) 

на релацији између двије тарифне мреже?  Inter-Abo (претплата за вожњу возом 

и локалним превозним средствима) 

повремено на различитим релацијама?  Halbtax-Abo (претплата за вожње у 

јавној саобраћајној мрежи у пола 

цене) 

повремено цео дан? Halbtax-Abo (значење види горе) и 

Tageskarte (вожња у јавној 

саобраћајној мрежи током целог 

дана) 

Да ли имате …                                                               Идеална претплата/карта 

породицу која пуно путује? GA-Plus Familia (генерална 

претплата за целу породицу) 

децу од 6-16 година? Junior-Karte (деца од 6-16 година се 

уз присуство  једног родитеља возе 

бесплатно у јавној саобраћајној 

мрежи) 

децу од 16-25 година? Halbtax-Abo (значење види горе) и 

Gleis7 (вреди за вожњу после 19.00 

часова у јавној саобраћајној мрежи 

за власнике Halbtax-Abo млађе од 25 

година) 

  



  
 

Serbisch  

унуке од 6-16 година? Enkel-Karte (деца од 6-16 година се у 

присуству баке или деда возе 

бесплатно у јавној саобраћајној 

мрежи) 

пса?  Hunde-GA (генерална претплата за 

псе) или Hunde-Tageskarte (дневна 

карта за псе) (мали пси висине до 30 

цм и корисни пси, нпр. пси за слепе 

особе, се возе бесплатно) 

бицикл са собом? Velo-Pass (1-годишња карта за 

транспорт бицикла  јавним 

превозним средствима), Velo-

Tageskarte (дневна карта за 

транспорт бицикла јавним превозним 

средствима), Velo-Multitageskarte 

(карта са којом можете шест пута 

транспортовати бицикл јавним 

превозним средством) 

Да ли сте…                                                                     Идеална претплата/карта 

жена старија од 64 односно мушкарац старији од 65 

година? 

GA-Senior (генерална претплата за 

жене старије од 64 и мушкарце 

старије од 65 година) 

 

Путници са ограниченим мобилитетом: SBB настоји да корак по корак свим путницима 

омогући слободан прилаз. Тамо, где то још увек није могуће, нудимо друга решења (помоћ 

при уласку и изласку). За резервацију помоћи при уласку и изласку као и за друге 

информације (радно време услуга, попуст за вожњу, итд.) можете бирати бесплатан број 

кол центра хендикеп 0800 007 102. На железничким станицама Вам помоћна  средства на 

тач олакшавају да се оријентишете, а монитори и слушна појачала Вам помажу при 

комуникацији.  

 

Набава: Наведене претплате и карте можете купити на станици. Можете их наручити и у 

интернету www.sbb.ch/ticketshop. Даље информације можете добити на свим шалтерима у 

станицама. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sbb.ch/ticketshop


  
 

Serbisch  

Вожња јавним превозним средствима у Берну: Која претплата/карта ми 
је потребна? 
 
Да ли се возите…                                                          Идеална претплата/карта 

повремено на кратким релацијама? Kurzstreckenbillett einzel (карта за 

једну вожњу на краткој релацији) 

или Mehrfahrtenkarte (карта за 

неколико вожњи на кратким 

релацијама) 

повремено на дугим релацијама? Einzelbillett nach Zonen (карта за 

једну вожњу у једној или више зона) 

или Mehrfahrtenkarte (карта за 

неколико вожњи у једној или у више 

зона) 

понекад цео дан? Tageskarte (значење види горе) 

редовно на кратким и дугим релацијама? Libero-Abo (претплата Libero) 

Да ли имате…                                                               Идеална претплата/карта 

децу од 6-16 година? Junior-Karte (значење види горе) је 

важећа 

унуке од 6-16 година? Enkel-Karte (значење види горе) је 

важећа 

пса?  Тарифа 2. класе са попустом (мали 

пси висине до 30 цм и корисни пси, 

нпр. пси за слепе особе, се возе 

бесплатно) 

бицикл са собом? Тарифа 2. класе пуна цена (попуст 

за власнике Libero-, Halbtax- или 

General-претплате (значење види 

горе) као и за децу испод 16 

година); бицикл можете 

транспортовати само ако има 

довољно места 

већ General-Abo (генералну претплату)? Није потребна додатна карта  

  



  
 

Serbisch  

Да ли сте…                                                                    Идеална претплата/карта 

жена старија од 64 односно мушкарац старији од 65 

година? 

Libero-Abo Senior (претплата  Libero 

за жене старије од 64 и мушкарце 

старије од 65 година) уз тарифу са 

попустом (само 2. класа)  

ученик/ученица, ђак или студент/студентица између 

16 и 25 година старости? 

Libero-Abo Junior (претплата Libero 

за младе до 25 година) уз тарифу 

са попустом (само 2. класа) 

 

Саветовање и набава: Компетентно саветовање можете добити у BERNMOBIL центру за 

информације, Bärenplatz 8 (улаз UBS). Понедељком до петком од 08.30 до 18.00 сати. 

Libero-карте и ред вожње можете добити у Libero-шопу, Bubenbergplatz 5. Понедељком до 

петком од 08.00-19.00, суботом од 08.00-17.00 сати, недељом затворено. Libero-шоп је 

приступачан за особе у инвалидским колицима. Информације и понуде за путовање без 

препреке можете добити у шопу или овде: www.bernmobil.ch > Kundenservice > Hindernisfrei 

unterwegs. 

 

Курс за мобилитет, бити & остати мобилан: Курсеви се односе на све оне, који избегавају 

аутомате за карте, који имају проблема са оријентацијом на станици, који се на улици 

осећају несигурни, и, и, и ... или на све заинтересоване и радознале особе – али пре свега 

на суграђане старије од 50 година.  www.mobilsein-mobilbleiben.ch. 

http://www.bernmobil.ch/Seiten/Service/Handicap/?oid=1311&lang=de
http://www.bernmobil.ch/Seiten/Service/Handicap/?oid=1311&lang=de
http://www.mobilsein-mobilbleiben.ch/

