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Тјеши нас чињеница да смо, у горе
наведеном случају, добри људи. Тјеши
нас и мисао да би нас велики новац
вјероватно промијенио, ријетке
на боље, јер ни за себе више не
гарантујемо!
Мислите ли да је још употребљив
термин „радничка класа“, да ли
смо ми то, и шта се данас под тим
подразумијева? Ако посматрамо, овај
мјесец, доноси нам веће расходе,
треба нам новац за огрјев, за књиге,
нову одјећу и обућу... и још много
тога, а све наведено је основно, не
претјерујемо.
Ако можемо то све приуштити, ми
јесмо радничка класа, јер многи
немају посао... примјећујете ли да се
промијенило само значење, некада си
био „само радник“, а данас, ко ради, ко
има посао – сматра се богатим.
Богатим у смислу да, када се ујутро
пробуди, има гдје да оде, јер ко има
посао, улицу прелази с циљем, и зна
куда иде. А шта је са другима? Питате
ли се шта је са другима који, када се
буде, не излазе на улицу, јер, зашто би
је прелазили? Они не знају на коју ће
страну, када буду преко пута...
Ово вам све пишемо јер, што више
људи срећемо, схватамо да је већина
незадовољна. Данас је тако лако
бити незадовољан, јер прегршт је
ствари које нас муче, и које нам (као)
недостају...
Знате ли да „није богат онај који пуно
има, него онај којем мало треба“.

Планинарско спортско друштво
„Телеком – Поштар“ Бања Лука
Слободне активности
Забава
З а н и м љ и в о с т и , х у м о р. . .

У септембру нас једино тјеши мудрост
да је „боље бити човјек без новца, него
имати новац, а не бити човјек“. Неко би
рекао да је мало добрих људи данас,
па то би онда подразумијевало да су
многи богати – а нису!

Сaмо то требамо усвојити... само...
У знању је моћ.
С поштовањем,
Уредници

Савјет листа: Никола Томашевић, Љиљана
Умићевић, Сњежана Мартић, Мирјана Борјанић,
Бранко Лепир, Момчило Попарић, Никола
Шупљеглав

Штампа: Комес графика д.о.о. Бањалука
За штампарију: Звонко Савић
Тираж: 1.200 комада

Редакција листа: Гордана Петковић, Јасенко
Крејић, Нина Куваља, Слободанка Куриџа,
Мирјана Даниловић, Слађана Раковић, Љубиша
Радивојевић, Рада Рељић
Дизајн насловнице: Небојша Ђумић и
Божидар Дошеновић
Прелом: Небојша Ђумић и Божидар
Дошеновић

Адреса редакције: Поште Српске а.д.
Бањалука, Служба за односе с јавношћу, Краља
Петра I Карађорђевића 93, 78000 Бањалука,
телефон: 051/215-886, факс: 051/216-563, e-mail:
info@postesrpske.com, www.postesrpske.com
Одлуком Управе Предузећа број 1.-5577/08 од 19.
септембра 2008. године ,,Поштоноша’’ излази као
мјесечно гласило Предузећа.

Ако желите писати за Поштоношу, те уколико имате интересантну вијест или причу, контактирајте нас на бројеве телефона 051/215-886 и 051/246 - 040,
или пошаљите на адресе, Краља Петра I Карађорђевића 93 и info@postesrpske.com

А КТУЕЛНО

Интервју Драгана Шврака – Национални координатор за Фонд за квалитет Свјетског поштанског савеза

Квалитетна
услуга –
модерна
пошта
Како оц јењујете досадашњу
сарадњу Пошта Српске са
ПостЈуропом (PostEurop)?

из других комитета. Међутим, ми смо још
увијек више окренути сарадњи у смислу
технологије и оперативе.

Вјерујем да је већ познато да су Поште
Српске постале чланица ПостЈуропа
(PostEurop) почетком претходне године,
гдје су постојеће чланице на Пленарној
скупштини у Кракову донијеле одлуку о
нашем пријему у чланство ПостЈуропа
(PostEurop), удружења јавних поштанских
оператера Европе. Али, битно је
напоменути да је наша сарадња са
ПостЈуропом (PostEurop) у области која
се односи на квалитет, започела раније.
Што значи да су наши представници већ
раније учествовали на састанцима Радне
групе за квалитет услуга ПостЈуропа
(PostEurop), те да смо већ раније били
упознати са проблематиком која се
односи на међународни квалитет и брзину
преноса пошиљака. Када је ријеч о нашем
раду, активностима и сарадњи у оквиру
ПостЕуроп-а (PostEurop), наравно да нисмо
заинтересовани, нити смо у могућности
да пратимо рад свих радних група и
комитета који постоје. Рад ПостЈуропа
(PostEurop)је организован у оквиру пет
комитета, од којих сваки има више радних
група, а то су комитети за Европска
питања, Међународне односе, Друштвену
одговорност, Оперативна питања, те
Комитет за тржиште.

Можемо ли говорити о
квалитету наших услуга, ако га
упоређујемо са другим чланицама
ПостЈуропа (PostEurop)?

Поште Српске, досада су најактивније биле
у раду Комитета за оперативна питања,
који покрива области као што је квалитет
услуга, терминални трошкови, управљање
кризама и сигурност, поштанске операције
и слично, а поред тога смо се укључивали
повремено и у рад појединих rадних група
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Као што сам већ рекла наша сарадња
са ПостЈуропом (PostEurop) посебно је
јака када је ријеч о квалитету, Управа
Предузећа увијек истиче да је квалитет
наших услуга на првом мјесту, што је и
један од основних послова на којима
ради Служба за међународну и поштанску
сарадњу. Представници нашег Предузећа,
још од 2006. године, редовно учествују
у раду радне групе за квалитет услуга
ПостЈуропа (PostEurop). То нам је, до садa,
дало могућност да размијенимо искуства
са другим поштанским оператерима
из Европе, као и да активно радимо на
унапређењу квалитета наших услуга.
Одмах морам рећи да квалитет услуга
у првом реду подразумијева брзину
преноса поштанских пошиљака, и да у
оквиру Европске Уније постоје прописани
стандарди квалитета који су обавезујући
за све чланице. Ти стандарди су Д+3 85% и
Д+5 97%, што значи да 85% свих примљених
пошиљака мора да буде уручено примаоцу
у наредна три дана од дана пријема, а
односи се на пренос пошиљака унутар свих
чланица Европске Уније (97% пошиљака,
морају се уручити у року од пет дана).
Ови стандарди још нису обавезујући за
нас, али то не значи да не требамо радити
на унапређењу квалитета – посебно
међународног.

ФОТО: Божидар Дошеновић

С обзиром на то да сте
национални координатор, те радите
у Служби за међународну и поштанску
сарадњу, реците нам каква је сарадња
Ваше Службе са осталим oбластима у
Предузећу?
Наша Служба служи за координацију у
свим међународним пословима, а највише
сарађујемо са колегама из Области за
поштански саобраћај. Као примјер могу
навести квалитет нашег пословања, јер се
имплементација свих мјера за побољшање
квалитета обавља у оквиру ове Области,
што значи да имамо веома блиску сарадњу.

Очек ујем

да ће у наредном

п е р и о д у, д о ћ и д о , б а р е м
д ј е л и м ич н е, и м п л е м ен та ц и ј е
п р о ј ек ата.

Знам

да су неки

о д м а њи х п р о ј ек ата в е ћ
започети, а сиг урна с ам да
о н и в е л и к и, п ре дс та в љ а ј у
и з а зо в з а

С обзиром на то да је поштански оператер.
који шаље међународне пошиљке,
одговоран за њих све док оне не буду
примљене у измјеничној пошти одредишне
земље, значи да смо ми одговорни за
цјелукупну организацију међународног
преноса - отпреме пошиљака. Међутим,
наша тренутна организација је таква да
се међународне пошиљке шаљу преко
измјеничне поште Београд у отвореном
транзиту (наша Измјенична пошта у
Бањој Луци нема међународно признати
ИМПЦ код, односно, међународни код
за измјеничну пошту, који би омогућио
директно слање поштанских закључака),

што значајно успорава пренос пошиљака.
Од јануара ове године започели смо
континуирано мјерење квалитета са
неколико земаља (Хрватском, Пољском
и Норвешком) у оквиру пројекта HQHQ под покровитељством ПостЈуропа
(PostEurop) и И-Пе-Це-а (IPC-а – International
Postal Corporation - мјерење квалитета
између сједишта поштанских управа), и
резултати овог мјерења су утицали на то
да извршимо одређена унапређења са
циљем побољшања квалитета. Тако смо, уз
сагласност царинске управе и царинске
испоставе Бања Лука, продужили радно
вријеме Измјеничне поште, што омогућава
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Предузеће.

да се пошиљке, јутрос предане у оквиру
поштанског центра Бања Лука, извезу
исти дан. Такође, ради се и на промјени
у организацији превоза према Београду,
што ће довести до даљег побољшања
квалитета, а ова промјена би требало да
ускоро ступи на снагу.
Посебно је потребно напоменути оно што
се увијек истиче на састанцима Радне групе
за квалитет услуга, а то је да је потребно
радити мјерење да би се могло радити на
побољшању квалитета („you cannot manage
it if you cannot measure it“). Ми смо то јако
добро увидјели када смо први пут започели
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мјерење квалитета у оквиру пројекта HQ
HQ и када смо могли да видимо колико
времена „губимо“ у транзиту и могли смо да
се концентришемо на проналазак рјешења
за унапређење квалитета.

ФОТО: Божидар Дошеновић

Шта подразумијева увођење
„UNEX“ система?
Говорећи о мјерењу квалитета, Поште
Српске планирају имплементацију система
Унекс (UNEX). Овај систем се односи на
континуирано мјерење међународног
квалитета према одређеном броју земаља
(бирају се земље са којима имамо највећи
обим међународних пошиљака), а мјерење
се врши преко, нама непознатих, панелиста,
који шаљу и примају тестна писма, а на
тај начин се обезбјеђује неутралност у
мјерењу. Поред тога, овај систем мјерења
квалитета подразумијева и стављање
транспондера у тестна писма, који ће
нам давати дијагностичке податке о
преносу пошиљака по поједниним фазама;
нпр. моћи ћемо видјети колико је дуго
пошиљка путовала од панелисте до наше
Измјеничне поште у Бањој Луци, затим до
Измјеничне поште у Београду, па онда до
измјеничне поште у одредишној земљи.
Имплементација овог пројекта ће нам дати
пуно већи обим података са којима ћемо
моћи да радимо, тако да ћемо знати тачно
у којој фази преноса се јављају проблеми
и кашњења и моћи ћемо да радимо
на њиховом отклањању и побољшању
међународног квалитета.
Која је улога Вас као
националног координатора у
међународној сарадњи?
Питање имплементације пројекта
Унекс (UNEX), као и уопштено питање
финансирања пројеката из области
квалитета услуга повезано је са радом
на рјешавању питања Националног
координатора за Фонд за квалитет
Свјетског поштанског савеза. На овом
мјесту се годинама налазио директор
БХ Поште, господин Менсуд Башић. Тек
у фербуару ове године смо успјели да
организујемо састанак на којем је уз
подршку ПостЈуропа (PostEurop) формиран
трочлани Комитет за Фонд за квалитет, са
ротирајућим мјестом предсједавајућег, који
представља Националног координатора за
Фонд за квалитет за Босну и Херцеговину
– ја обављам ову функцију прве године
рада Комитета. На овај начин смо постигли
да сви поштански оператери у БиХ
учествују у раду Комитета и постигли смо
равноправност у представљању, што је
још увијек један од проблема са којим
се суочавамо у међународној сарадњи,
посебно уколико је ријеч о Свјетском
поштанском савезу, гдје чланице нису
поштански оператери већ државе. Комитет
се састаје периодично, а на претходном
састанку је договорено аплицирање за
пројекат Унекс 2009 (UNEX 2009) који се
односи на Поште Српске и ХП Мостар, јер
је БХ Пошта већ увела овај систем мјерења
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Драгана Шврака
рођена је у Бањој Луци,
17.07.1980. године. На
Економском факултету
дипломирала је као
најбољи студент у својој
генерацији. Постдипломске
студије, помоћу стипендије
Владе Италије, завршила је
2006. године, на Факултету
политичких наука у Болоњи.
У Поштама Српске, запослена
је од септембра, 2004. године, у
Сектору за маркетинг, а од марта
2008. године, када је формирана Служба
за међународну и поштанску сарадњу,
ради на мјесту Самосталног стручног
сарадника, с тим да је у прољеће ове године,
постала Национални координатор за Фонд
за квалитет СПС-а за БиХ. Активно говори
енглески, италијански, француски и шпански језик.
Наредних годину дана, захваљујући стипендији
Владе Холандије , похађаће постдипломски студиј из
области јавне администрације.

Служба за међународну и поштанску сарадњу; ФОТО: Божидар Дошеновић

квалитета. Тако да ћемо на овај начин,
добити потпуне податке о међународном
квалитету услуга за Босну и Херцеговину,
те податке о квалитету сваког појединог
оператера у БиХ.
Шта би за Поште Српске
значило добијање IMPC кода?
Већ сам споменула да тренутно наша
Измјенична пошта Бања Лука нема
међународно признат IMPC код (IMPC =
International Mail Processing Center). Овај
код омогућава да наша Измјенична пошта
буде „препозната“ приликом припреме
свих докумената који су потребни код
сачињавања међународних закључака,
а посебно је битан зато што велики број
земаља користи апликацију IPS која
препознаје само код и на основу њега
идентификује која је поштанска управа у
питању. Питање кода је доста комплексно
пошто се везује и за обрачун терминалних
трошкова, гдје се рачун за обрачун
терминалних трошкова идентификује на
основу прве двије ознаке у коду, и код
који почиње на БА (Босна и Херцеговина)
означава да је у питању рачун БХ Поште.
Наравно, и сам СПС је дуго идентификовао
једну земљу са једним поштанским
оператером, али се ту ситуација полако
мијења – углавном због либерализације
поштанског тржишта, у чему ми видимо
шансу за рјешење нашег проблема са
кодом. Ми смо већ покренули рјешавање

овог питања код СПС-а, међутим СПС као
главна институција једини може да нам
додијели код и ријеши ово питање. Тако
сад планирамо организовање састанка са
свим интересним странама из поштанске
области у БиХ, као и представницима СПС-а
како би се ово питање што прије ријешило.
Како гледате на завршену
Анализу процеса ПостЈуропа (PostEurop), колико је утицала на даљње
планове нашег Предузећа?
Ријеч је о једној од активности коју
финансира ПостЈуроп (PostEurop), а која
има посебну подршку Радне групе за
квалитет услуга. У основи се ради о томе да
тим поштанских експерата, из различитих
земаља чланица ПостЈуропа (PostEurop),
обављају радну посјету поштанској управи
која тражи да се обави ова анализа. Тим
ПостЈуропа (PostEurop) током посјете врши
анализу свих технолошких поштанских
процеса, а резултат свега је извјештај који
се сачињава и у коме се износе уочене
добре и лоше стране у раду, могућа
побољшања, као и приједлози конкретних
пројеката који би требали да доведу до
побољшања квалитета.
Требам напоменути да је једина обавеза
корисника ове анализе та да обезбиједи
преводиоце и локални превоз. Таква
ситуација је била и са нама, гдје је све
почело писмом позива којим смо тражили
да се обави ова анализа и изразили нашу
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опредјељеност за постизање бољег
квалитета услуга. Након тога ПостЈуроп
(PostEurop) прикупља тим стручњака који
обилазе различите поштанске операције
(код нас је тим ПостЈуропа (PostEurop)
отишао у РЈ ПСЦ Бања Лука, Измјеничну
пошту и Пошту царињења у БЛ, РЈ Добој
и ПЦ Добој, као и већи број пошта на
подручју града Бање Луке, РЈ Бања Лука и
РЈ Добој).
На крају посјете одржана је презентација за
Управу Предузећа, а пред нама предстоји
имплементација предложених пројеката
о чему смо у обавези да подносимо
извјештаје на наредним састанцима Радне
групе за квалитет ПостЈуропа (PostEurop).
Иначе, тзв. велики пројекти, које предлаже
ПостЈуроп (PostEurop), се односе на
успостављање програма за квалитет на
нивоу Предузећа, затим реорганизација
Поштанског центра Бања Лука и посебан
пројекат усмјерен на велике кориснике
(достава рачуна за велика предузећа:
Телеком, Електрокрајину). Очекујем да
ће у наредном периоду доћи до, барем
дјелимичне, имплементације наведених
пројеката. Знам да су неки од мањих
пројеката већ започети, а сигурна сам
да велики пројекти представљају изазов
за Предузеће. Вјерујем да ће наша
опредјељност за рад на квалитету сигурно
донијети добре резултате.
Жељка Кољанчић
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П осјета М инис тра за саобраћај и везе у В лади РС

ФОТО: Божидар Дошеновић

Чекајући
нови закон
о Пошти РС
Како

с у н еп р о ф и та би л н е п о ш т е к а м ен

спотицања цијелог

Ми н и с та р

Предузећа,

нагласио да је реално
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адни састанак министра за саобраћај и
везе у Влади РС, Недељка Чубриловића
и директора Пошта Српске, Јасминке
Кривокућа, окарактерисан је као прва
званична посјета Министра – нашем
Предузећу. У разговору са члановима
Управе и представницима Синдиката,
Министар је упознат са свим проблемима
8

са којима се Поште Српске сусрећу у свом
пословању, те плановима и пројектима
који се односе на побољшање квалитета
пословања и стварања бољих услова рада.
Према полугодишњем извјештају, Поште
Српске су близу стања равнотеже између
прихода и расхода пословања. Међутим,
највећи проблем за наше Предузеће
и даље представљају ненаплаћена
потраживања од великих корисника,
који увелико утичу на само пословање и
развој Пошта Српске. Обзиром да укупна
вриједност потраживања износи преко
осам милиона КМ, те да су највећи дужници
буџетски корисници, наше руководство,
помоћ при наплати, затражило је од

Ресорног министарства. У протеклој
години забиљежено је повећање прихода
за 11%, али то није довољно за самосталну
финансијску одрживост Предузећа.
Познато је да смо од укупног прихода
Телекома Српске, десет година примали
5% финансијских средстава, која су била
намијењена искључиво за инвестиције.
Та обавеза истекла је закључно са 1.
јулом, 2007. године, и од тада се Пошта
ослања на властите снаге, одржавајући и
унапријеђујуђи постојећи систем.
Иако, су Поште Српске добијале средства
која су била значајна, јер је Телеком Српске
доживио свој успон последње четири
године прије истека обавезе, ипак, је то био
кратак период за постизање финансијске
стабилности нашег Предузећа. Међутим,
средства су улагана у лоше инвестиционе
пројекте, без постојећег елабората за
њихову економску оправданост. На
састанку су, осим извјештаја о пословању
Пошта Српске у протеклом периоду,
изнесени и планови и пројекти који би,
дугорочно посматрано, требали довести
до побољшања у пословању. Било је ријечи
о великим инвестиционим пројектима,
који су у току, и чија се реализација ускоро
очекује. Обзиром да су, због свјетске
економске кризе у 2009. години, сви
привредни субјекти ограничили улагање у
велике инвестиционе пројекте, тако су и
Поште Српске, поштујући мјере економске
политике Владе Републике Српске, своје
пословање усмјериле на финализацију
инвестиција започетих у 2008. години.

Надоградња објеката Управе П редузећа и РЈ ПСЦ-а БЛ
Велика очекивања наше Предузеће има од
усвајања новог Закона о пошти РС, који би
требао омогућити заштиту резервисних
поштанских услуга, које су искључиво
право јавних поштанских оператера, те
директно повећати приход Предузећа
по основу тих услуга. Претпоставке су
да ће повећање прихода бити око 2,5
милиона КМ на годишњем нивоу, чиме
би се, амортизовали губици у већини
непрофитабилних пошта, те створила
подлога за економски одржив систем.
Свакако да су незаобилазна тема, прве
званичне посјете, биле и непрофитабилне
поште, чији губици утичу на резултате
пословања.
Када би Управа Предузећа посматрала
рентабилност у пословању појединих
пошта, нарочито у јужном и источном
дијелу Републике Српске, 60% пошта било
би одмах затворено. Иако, за Поште Српске
није економски оправдано постојање
тих јединица поштанске мреже, у циљу
присуства на цјелој територији Републике
Српске настоји се обезбиједити њихова
одрживост. Поштујући један од основних
принципа јавне поштанске службе,
принцип доступности, Поште Српске су
у обавези да имају своје организационе
цјелине и у случајевима када њихово
постојање није рентабилно. Како би
превазишли тај проблем, иницирано
је да се кроз Закон о пошти Републике
Српске, у члану 27 поменутог Закона, који
је у парламентарној процедури, уврсти и
субвенција, којом би се покрили губици
настали нерентабилним пословањем
поменутих јединица поштанске мреже.
Закон би, након усвајања, требало да буде у
примјени од 2010. године. Обзиром да овај
проблем већ дуго прати пословање Пошта
Српске, Министар је, овом приликом,
нагласио да је реално очекивати субвенцију
у сљедећој години, мада, у много мањем
износу од тражене. Иако, нећемо добити
захтјевана средства, неопходна за покриће
губитака непрофитабилних пошта, свакако
ће и дио тих средстава бити од велике
користи, јер у мјестима гдје је слаб
привредни развој, нећемо приступати
затварању пошта које послују са чистим
губитком, те самим тим онемогућити лош
тренд развоја Републике Српске. Састанак
је омогућио усаглашавање ставова и
интереса чланова Управе Предузећа са
Министром, те се, овом приликом, дошло
до конструктивних рјешења неопходних за
рјешавање текућих проблема.
Иако, садашња Управа Пошта Српске
успјева да се избори у условима велике
конкуренције, обезбјеђујући одрживост и
унапређење поштанског система, од велике
користи за напредак у будућем периоду,
свакако ће бити подршка Ресорног
министарства приликом рјешавања питања
од виталног значаја за Предузеће.

Милена Квочка

Изглед за будућност
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Поште.

П

оред сталног рада на усавршавању постојећих, те увођењу нових услуга, Поште
Српске у свом пословању теже да, адаптацијом постојећих објеката, створе
функционалније и боље услове за рад. Управо, из тих разлога, у трогодишњем
плану инвестиција за период 2009. - 2011. године, уврштена је адаптација и надоградња
на објекту Управе Предузећа и РЈ-е поштанско саобраћајног центру Бања Лука. Наиме,
у наведеном периоду, на постојећем објекту Управе Пошта Српске планирана је
надоградња једне етаже као и адаптација постојећег објекта, са дефинисањем новог
улаза Управе Предузећа. Према представљеном идејном рјешењу, а на основу грубог
предрачуна радова, вриједност ове инвестиције је око четири милиона КМ.
Осим ове инвестиције, на постојећем објекту Поштанско саобраћајног центра Бања
Лука, извршиће се адаптација постојећег приземља и надоградња једне етаже. Према
идејном рјешењу, укупна површина објекта ће бити 3363,70 м², чија вриједност ће
износити око три милиона КМ.
Иако, су ове инвестиције планиране трогодишњим планом инвестиција, тачан
почетак радова зависиће од времена добијања потребне документације и дозвола, те
расположивих финансијских средстава.
На овај начин, Поште Српске, опстају у условима јаке конкуренције, омогућавајући
корисницима квалитетне услуге.
Милена Квочка
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Н ови објекат П оште 71123 И сточно С арајево

Нови објекат Поште 71123 Источно Сарајево

Модерна пошта,

напокон!
Након

не ус ловних и дотра ја лих про с тори ја нек а д ашње

Д о б р и њ и , р а д н и ц и П о ш т е 71123 И с т о ч н о
С ара јево, од ј ула, ра де у новом про с тору
касарне у

У

народу позната пошта „Дејтон“ више не постоји на старом мјесту.
Од јула ове године, Пошта 71123 Источно Сарајево, ради у центру,
наравно, у новоопремљеним просторијама. Многи корисници
услуга, а и запослени, рекли су – напокон!
Пошта 71123 Источно Сарајево отворена је, након окончања
борбених дејстава у крајње неусловним и дотрајалим просторијама
некадашње касарње у Добрињи, те је у истим просторијама радила
све до половине ове године. Лоши услови рада нису утицали на
квалитет пословања ове Поште, у којој је запослено тридесет и пет
радника. Стари простор, у којем је била смјештена Пошта, био је
закупљен, што је подразумијевало мјесечне трошкове закупа, док је
зими додатан трошак било гријање на струју простора површине 496
м2. Менаџмент Предузећа био је упознат са овом проблематиком и
дуго времена покушавао да изнађе рјешење за пресељење и трајно
рјешење простора за Пошту 71123 Источно Сарајево, у којој би могао
да се одвија квалитетан и несметан техничко технолошки процес
рада поште на обострано задовољство, како радника поште, тако и
корисника поштанских услуга.
Основни разлози за ову инвестицију су: обезбјеђење оптималних
услова за рад Поште 71123 Источно Сарајево, трајно рјешавање
смјештаја, елиминација трошкова закупнине, стварање реалних
претпоставки за технолошко унапређење процеса рада, обезбјеђење
квалитетног пословног простора за потребе ЦИПС-а, те побољшање
имиџа Пошта Српске. Пошта 71123 Источно Сарајево послује у
окружењу које обухвата површину од 74 км2. На том простору живи
око 50.000 становника, што је приближно 16.340 домаћинства. У
протекле три године број становника је удвостручен. Социјалнодемографска слика подручја, обећавајућа је, што је један од разлога
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улагања у нови објекат те унапређења саме поштанске дјелатности.
Свакако да очекујемо добре резултате пословања ове Поште, због
чега је, осим добрих услова рада, неопходно укупним ангажманом
створити слику о пошти као незаобилазном субјекту, те широком
лепезом услуга бити на располагању корисницима. Пошта 71123
Источно Сарајево, пружа све врсте поштанских услуга предвиђене
њиховом номенклатуром (писмоносне, пакетске, услуге платног
промета, Western-union, брокерско пословање и др.) привредним
субјектима, становништву и осталим корисницима.
У новоизграђеном стамбено-пословном објекту у центру Источног
Сарајева купљен је пословни простор 342.36 м2 укупне корисне
површине. Поштујући техничке прописе и правила која важе за
обављање поштанске дјелатности успјели смо постићи оптимално
рјешење и смјестити све потребне садржаје. У 98,25 м2 је смјештена
шалтер сала, а 142,81 м2 намијењен је за доставу, док ће у 101,30 м2
простора на спрату, бити смјештене канцеларије ЦИПС-а. Вертикална
комуникација обезбјеђена је набавком и уградњом лифта. Простор
у којем смјештен ЦИПС састоји се од радног и корисничког дијела
шалтер сале, канцеларије руководиоца локације, архивског
простора и санитарног чвора. У приземљу, гдје је смјештена пошта,
обезбијеђен је кориснички и радни просор шалтер сале са шест
радних мјеста, главна благајна канцеларија управника, чајна кухиња и
санитарни чвор, те помоћни гардаробни простор.
Пошта 71123 Источно Сарајево поред доставног подручја своје
Општине покрива и доставно подручје општине Источна Илиџа.
Све претходно наведено, говори о потребама ове Поште за новим
просторијама, у којима ће се сада створити услови за бољи рад
и свакако олакшати доставу на поменутом подручју. У близини
нових просторија поменуте Поште смјештена је већина значајних
општинских, државних и културних институција, као и велики број
великих привредних субјеката, којима ће близина новоуређене
Поште, свакако, олакшати обављање свакодневних послова. Поред
наведених институција, велику корист имаће и грађани овог насеља,
али и сви грађани доставног подручја које покрива Пошта 71123
Источно Сарајево, како по питању поштанских услуга, тако и по
питању услуга које пружа Министарство унутрашњих послова.
Просторије Поште 71123 Источно Сарајево, свакако представљају
један од најљепших и најмодернијих у овој Општини, а крајњи циљ
Управе Предузећа је да се у сваком мјесту објекат поште истиче
својом љепотом и функционалношћу.
Слађана Раковић

П Р ЕДСТА ВЉ А Њ Е Р А ДН И Х ЈЕД И Н И Ц А

РЈ Б ијељина

Зграда главне Поште у Бијељини

Семберија на длану
Марљивос т

и о д г о в о р н о с т, о с н о в н а

од лик а ра дник а

Ра д н е

јединице

Би је љина. Сви се на д а ј у отварању
н о в о г По ш та н с ко г ц ен т ра д о к ра ја
године

К

ада нас пут одведе у Бијељину, сунце
обасјава Семберију. Тако је било
и овај пут, лијепо вријеме - топла
добродошлица. Сједиште Радне јединице
налази се у центру Града, у које смо
отишли одмах по доласку. Иначе, када
год путујемо и правимо репортажу из
неке од радних јединица, никада немамо
довољно времена да обиђемо све што
би домаћини хтјели. Taко је било и овај
пут, јер радне јединице су много више
од канцеларија у представништву. Иако,
комплетну организацију овог дијела

Организација
РЈ Бијељина
Радна јединица за поштански саобраћај
Бијељина, покрива подручје три општине,
Бијељина, Угљевик и Лопаре, са укупном
површином од 1. 237,1 километар ква˝дратни, на којој живи 188 571 становника,
односно, опслужује 51 403 домаћинства.
Укупан процес рада обавља директор РЈ
и три самостална одсјека, за поштански
саобраћај, правне, опште и послове људских
ресурса, те Одсјек за економске послове.
У склопу РЈ налази се Поштански центар и
Трезор, који осим РЈ Бијељина, опслужује
и радне јединице Зворник и Брчко. У
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овој РЈ има 165 стално запослених, 14 радника ради на одређено вријеме, међу
којима су и три приправника. Од тога,
највећи број радника, односно, њих 96,
ради са средњом стручном спремом, вишу
стручну спрему има четрнаест радника,
а високу седамнаест. РЈ Бијељина у својој
организацији броји 18 пошта, 3 шалтерске
и двије помоћне поште, те три издвојена
и осам уговорних шалтера. Корисницима
услуга на располагању је тридесет и шест
шалтера. Доставу поштанских пошиљака
врши педесет и један поштоноша, на
петнаест реона уже, и шездесет и седам
реона шире, доставе. Упоређујући физички
обим услуга, на нивоу ове Радне јединице,
у првих шест мјесеци прошле и ове године,
евидентан је раст истог у проценту од десет
одсто, те сад износи 2. 867 190,00 КМ.
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Директор и шефови одсјека РЈ Бијељина

поштанског система организује директор
РЈ Бијељина Димитрије Иванић, те шефови
Одсјека посао се осим у сједишту, обавља у
мјестима широм Семберије. На вратима нас
је дочекао колега из обезбјеђења. „Добро
нам дошли, очекивали смо вас“, рече.
Са Директором Радне јединице,
разговарали смо о пословању РЈ Бијељина,
о сарадницима, те подручју на којем
ова јединица дјелује. Директор Иванић
нагласио је да је за добар резултат важно
залагање запослених, те да је задовољан
тимским радом, а нарочито хвали шефове
одсјека Радне јединице. Наглашава да су
повјерење и поштовање основни темељи
доброг дјеловања. Најмање једном
седмично, организују радни састанак на
којем осим Директора и шефова одсјека
ове Радне јединице, присуствује референт
за маркетинг, а понекад и управници
општинских пошта. Добром конверзацијом,
објашњава, превазилазе се и највећи
проблеми.
У истој згради, налазе се и Поштански
центар и Трезор, иако, у неусловиним
просторијама, посао се обавља
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професионално, а надају се, како кажу,
скором пресељењу у нови објекат, што би
заиста допринијело бољем пословању.
За РЈ Бијељина, специфично је и то што
ПЦ Бијељина опслужује још двије радне
јединице поштанског система, а то су
Зворник и Брчко, због чега трошкови
поштанског центра на годишњем нивоу
износе 528. 000,00 КМ, а када би се исти
дијелили на, горе наведене радне јединице,
приход Поштанског центра био би 200.
000,00 КМ.
У данашњем времену, увијек се новац
истиче као битан, тако да, претходно
наведени износи грубо објашњавају
резултате посла. Али, бројеви не могу
показати нечији труд, залагање, поштење...
Не каже узалуд пословица да је човјек
највеће благо, а из тога произилази да
су запослени, највеће богатство нашег
система, те управо из тог разлога је веома
тешко било кога издвојити, ко се својим
радом истиче у односу на остале. У Радној
јединици Бијељина, чули смо много
прича, о људима који раде у пошти, те о
корисницима наших услуга, становницима
Бијељине и мјештанима околних села.

Поштоноша од Мајевице
У неколико села
бијељинске
општине,
домаћинима
на кућни праг,
возећи мопед,
пошту доноси
Радо Крстић.
Наш поштар, ради
у Пошти 75240
Лопаре, те дневно
на мопеду пређе
око четрдесетак
километара. Не жали се на брдовит
терен, те надморску висину
која прелази 500 метара,
зими све то пјешке
обилази... Али, оно
што је посебно у
овој причи јесте
„домаћински“
однос Раде према
његовом превозном
средству – мопеду.
У РЈ кажу да га сам
редовно сервисира,

и то је био довољан разлог да пишемо о
„мајстору“ Крстићу. Понекад сам набавља
дијелове, јер је како нам каже, вози
„посебну врсту мотора“ па неријетко се
догоди да не може пронаћи одговарајући
дио, а онда настаје потражња! Објашњава
да ситне поправке сам ради, док за веће
одвози мопед мајстору. „Битно ми је да
редовно мотор одржавам, јер та два точка
ми много олакшавају посао“, каже Радо.
Није само однос према превозном средству
такав, однос са мјештанима је одличан,
већ га добро познају, хвале га, кажу да је
примјерен и коректан – хоће помоћи.
Приликом посјете Радној јединици, рекли
су нам да имају поштара који је у шест
мјесеци извршио 2 354 уплате на терену.
Перо Живковић, у Пошти ради већ двадесет
и три године, а податак о оволико уплата и
поред продаје при-пејд допуна, поштанских
вриједности, новина, показује да је ријеч
о марљивом и одговорном раднику.
Перино доставно подручје покрива седам
мјесних заједница, и то: Вршани, Вршани
Нови, Доњи Магнојевић, Горња Буковица,
Главичорак и Пиперци. Добар резултат на
терену, одраз је односа с
корисницима услуга, те
правовременом доласку
на кућни праг.
Директор Радне
јединице, поносан је
на своје раднике,
јер сви су
спремни
помоћи
једни
другима, без
обзира на
којем радном
мјесту се
налазили.

Поштоноша Радо Крстић

Димитрије Иванић
Директор РЈ Бијељина

Основну и средњу школу завршио
је у Бијељини, а факултет
Народне одбране у Београду. У
општинским органима државне
управе и републичким
органима управе, радио је
двадесет и пет година. У
Поштама Српске ради од
2006. године. Ожењен је,
отац једног дјетета.

Па није риједак случај да и Директора
„западне“ неки „обичан“ посао. Једне
године каже, ишли су сви на терен и
разносили тисковине, термин је био кратак,
а тисковина за подијелити много, па су
сви, од Директора до поштоноше, радили
овај посао, и наравно, успјешно га привели
крају.

Војо „универзалац“
Оно што нам је речено у канцеларији при
разговору,
потврђено је

Поштоноша Перо Живковић
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чим смо кренули у обилазак Поштанског
центра. Војислава Гајића, иначе,
директоровог возача, затекли смо да ради
на сортирању поштиљака. На моје питање,
откуд возач да сортира пошиљке, колеге, у
глас, рекоше: „То је Војо универзалац!“

осим ових послова, када затреба, буде и
картиста, мијења портира и све што може,
он помогне. Директор у шали каже да
пред Војом добро своја врата затвори,
јер, шта зна, ипак, само још није сједио
на његовој столици!

Војо је дугогодишњи радник у Пошти, иако,
је возач, у Радној јединици, „користе“ га
и за друге послове. „Постављам ламинат,
радим ситне зидарске послове... кречио
сам цијелу пошту“, прича нам Војо, а смијех
колега не јењава. Војо универзалац,

Док је Војо сортирао пошиљке,
остале колеге причале су нам
разне догодовштине. Таман док
смо фотографисали вреће,
кренула је занимљива
прича... Један

Возач Војислав Гајић

Кување котлића прерасло је у традицију,
тако да редовни учесници „Семберског
котлића“ буду и радници РЈ Бијељина.
На овај начин, осим што искористе
прилику за одмор и дружење, наше
колеге рекламирају Предзеће.

колега, кажу, неће да га именују, радио је
на сортирању пошиљака. Кад је посао био
завршен и вреће већ одвожене на терен,
свхатио је да нема зубе, односно – протезу!
Настала је цијела фрка, касно је било за
враћање било које од врећа, тако да је
провјера извршена на терену. Одмах су
звали све центре и поште према којима су
пошиљке отпремљене, да обрате пажњу
на „уљеза“. Углавном, протеза је поштом,
враћена из Брчког!
Након што смо се поздравили са вриједним
и веселим колегама, отишли смо и до
Трезора. Раднике Трезора, Директор РЈ
хвали, јер одговорно обављају свој посао,
а за исти немају условне просторије, како
кажу, надају се сви да је ово последња
година у старим просторијама. Нови
Поштански центар, надају се, биће завршен
до краја ове године. Неколико стотина
метара квадратних, омогућиће високе
стандарде пословања, тако да ни Трезор
неће више пословати у импровизованим
просторијама.
Наредни наш долазак у РЈ Бијељина, надамо
се, биће прича о свечаном отварању новог
Поштанског центра. А до тада, писаћемо
о поштама у којима још нисмо били, те
упознати колеге из других радних јединица
поштанског система.
Жељка Кољанчић
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Нови Глобални
систем за праћење
је у функцији

Св је тски поштански с аве з

Б ерн , Ш вицарска

Радио-фреквенцијски идентификатор (Radio-frequency identification - RFID) је метод
за аутоматску идентификацију, који ради на принципу чувања и даљинског поврата
података користећи RFID плочицу или транспондер.
RFID плочица или транспондер (Transmitter-responder) је предмет који се може
закачити или уградити у производ, животињу или особу која служи за идентификацију
путем радио таласа. RFID плочица може аутоматски бити очитана са удаљености од
неколико метара и не мора да има оптичку видљивост са читачем.
Аутоматска идентификација и чување података (Automatic identification and data
capture - AIDC) односи се на методе аутоматске идентификације објекта, сакупљања
података о њима, и уношења података директно на компјутерске системе (без људске
интервенције). Технологије типично подразумијевају као дио AIDC-а и бар кодове,
магнетне траке, паметне картице, гласовно препознавање, OCR…
Преузето са: wikipedia.org
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приуштити да нема систем за мјерење
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к в а л и т е т о п ерат и в н о с т и и ус л у га, т е
к а к о б и у н а п р и ј е д и л и е ф и к а с н о с т,
одржали конк урентност и задржали
кориснике.

Д

вадесет и један поштански оператор
је у првој недјељи августа почео
да користи нови Глобални систем
за праћење (Global Monitoring System
- GMS) Свјетског поштанског савеза,
како би анализирали квалитет преноса
писмоносних пошиљки, користећи
технологију идентификације путем радио
фрекфенције (RFID).
Поменути Систем је истински глобалан који
користи приступачну RFID технологију која
је доступна сваком поштанском оператору,
од оних у индустријским земаљама до оних
у развоју.
Од почетка августа до децембра 2009.
године, у првој фази пројекта, 530
независних панелиста из 38 земаља ће
послати 24 000 тестних писмоносних
пошиљака, које ће садржавати RFID
плочицу, која ће проћи кроз 45 поштанских
уређаја широм свијета.
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Подаци прикупљени приликом проласка
тестних писмоносних пошиљки кроз
специјалне капије ће се аутоматски слати
у СПС и користиће се како би помогли
поштанским операторима да идентификују
грешке у сервисима, као и да унаприједе
оперативну ефикасност.
Поштански оператори, који учествују у
првој фази имплементације Глобалног
система за праћење, су из сљедећих
земаља: Аруба, Чиле, Грчка, Индија,
Република Кореја, Малезија, Мексико,
Холандски Антили, Норвешка, Перу, Катар,
Румунија, Саудијска Арабија, Сингапур,
Словачка, Шпанија, Швицарска, Того, Тунис,
Сједињени Арапски Емирати и Венецуела.
СПС је у протекле три године развио
Глобални систем за праћење и успио да
обезбиједи приступачну RFID технологију
за кориштење свих земаља чланица.
Користећи отворени стандард, RFID
плочице коштају отприлике 0.30 америчких
долара. Друге плочице могу бити и скупље,
чак 20 америчких долара по комаду.
AIDA центар, смјештен у Шпанији, је
добављач RFID технологије, док Њемачки
Куотас (Quota) руководи панелистима
широм свијета. Свјетски поштански савез
прикупља податке кроз систем за обраду
информација који је развио Поштански
технички центар у Берну.
Поштански оператори ће користити
Глобални систем за праћење да би
мјерили квалитет својих услуга упркос
успостављеним њиховим стандардима.
Побољшање преноса пошиљки у
унутрашњем саобраћају сваке земље

ће довести до позитивног одраза и на
међународни саобраћај, такође.
,,Подизање квалитета у цијелом свијету је
наш главни приоритет’’, рекао је генерални
директор СПС-а Едвард Дајан. ,,Ниједан
поштански оператор у данашње вријеме не
може приуштити да нема систем за мјерење
извршавања посла како би пратили
квалитет оперативности и услуга, те како
би унаприједили ефикасност, одржали
конкурентност и задржали кориснике.
Битно је истаћи да је добра ствар у вези
са Глобалним системом за праћење та што
је он за све поштанске операторе, а не
само за оне који долазе из индустријских
земаља.’’
RFID технологија, која се користи за
Глобални систем за праћење, може се у
будућности користити и у друге сврхе, као
што су праћење пошиљки и управљање
средствима, као што је поштанска опрема.
Глобални систем за праћење даје
поштанским операторима софистициран
алат, који ће им помоћи да унаприједе своје
послове и процесе. Додатни резултати,
добијени кроз константне програме
тестирања које спроводи СПС, а који
мјере квалитет преноса у међународном
саобраћају, ће омогућити СПС-у и њеним
земљама чланицама даљне унапређење
квалитета.
Више од 30 земаља очеукују укључење у
Глобални систем за праћење у другој фази
пројекта који је планиран у 2010. години.
Преузето са: upu.int
Припремио Александар Аничић
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Аустралијска пошта
издала марке с ликом
Ф1 пилота Марка
Вебера (Mark Webber)

П

обједу аустралијског Ф1 пилота Марка Вебера (Mark Webber) на Великој награди
Њемачке овјековјечити је одлучила аустралијска пошта издавањем марака с његовим
ликом. Возач Ред Була (Red Bull) покорио је конкуренцију 12. јула и тиме Аустралцима
донио прву побједу, након 1981. године и успјеха Алана Џонса (Alan Jones) у Лас Вегасу (Las
Vegas).

Издане три различите поштанске марке
Џек Брабхам (Jack Brabham), који је освојио три наслова свјетскога првака и славио на
четрнаест утрка између 1955. и 1970. године, једини је преостали Аустралац којем је пошло
за руком славити на некој од трка престижног ауто-мото спорта. Издане су три поштанске
маркe, чија је вриједност 55 аустралских центи, а које показују Вебера (Webber) у три позе на побједничком постољу, у болиду и с кацигом на глави.
Преузето са: index.hr

Најскупља
марка на
свијету
У

Шведској се, 1855. године, неко
нашалио, одштампавши погрешно
марку на жуту подлогу, умјесто на
уобичајену зелену. Није познато колико
примерака је имало “фелер”, то јест
колико их је укупно било одштампано,
једино се зна да се до данас очувала
само једна таква марка. Носи назив
Тре Скилинг Банко Јелоу (Tre Skilling Banco Yellow), а продата је 1996.
године за 2,3 милиона долара.
Извор: http://www.svrljig.net
Припремио: Владимир Рачић
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ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ РС А. Д.
БАЊА ЛУКА
Број: 1.-2442/09
Дана, 06.07.2009.год.
На основу члана 14.4.15. Статута Предузећа за поштански саобраћај
Републике Српске а. д. Бања Лука и члана 5. Правилника о издавању
поштанских марака и вриједносница Управа Предузећа доноси
РЈЕШЕЊЕ
о пуштању у продају пригодне поштанске марке
“125 година од родјења Амадеа Модиљанија”
1. Дана 11.07.2009. године пустиће се у продају пригодна поштанска
марка под називом “125 година од родјења Амадеа Модиљанија”.
2. Емисију која се пушта у продају чини једна пригодна поштанска
марка штампана техником вишебојног офсета, у шалтерском табаку
од 8 (осам) марака плус вињета у средини , зупчано.
3. Серију чини једна пригодна поштанска марка сљедеће номиналне
вриједности и мотива: 1,50 КМ, - мотив дјела Амадеа Модиљанија.
4. Тираж серије је 20 000 серија.
5. Пригодна марка из овог Рјешења важи за плаћање поштанских
услуга неодредјено вријеме, почев од дана пуштања у продају.
6. Уз ову серију пригодних поштанских марака истог дана пустиће се
у продају једна врста ФДЦ коверте у тиражу од 300 комада.
7. Ово Рјешење објавиће се у листу “Поштоноша“ – гласилу
Предузећа за поштански саобраћај Републике Српске а. д. Бања
Лука.
8. Ликовно рјешење мотива: Никола Заклан и графичка обрада
марака: Божидар Дошеновић и Небојша Дјумић. Штампарија је
„Форум“ Нови Сад.
ДИРЕКТОР
Јасминка Кривокућа, дипл.ек.
“ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ РС” А.Д.
БАЊА ЛУКА
Број: 1.-2442-1/09
Дана, 06.07.2009.године
На основу члана 14.4.15. Статута Предузећа за поштански саобраћај
Републике Српске А.Д. Бања Лука, Управа Предузећа доноси
РЈЕШЕЊЕ
о изради и употреби пригодног поштанског жига
1. Одобрава се израда пригодног поштанског жига и његова
употреба у Пошти 78101 Бања Лука, дана 11.07.2009. године и у
Области за продају и маркетинг, Предузећа за поштански саобраћај
Републике Српске А.Д. Бања Лука, у циљу обиљежавања првог
дана пуштања у продају пригодне поштанске марке “125 година од
родјења Амадеа Модиљанија”.
2. Ово Рјешење објавиће се у листу “Поштоноша“ – гласилу
Предузећа за поштански саобраћај Републике Српске А. Д. Бања
Лука.
ДИРЕКТОР
Јасминка Кривокућа, дипл.ек.
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ РС А. Д.
БАЊА ЛУКА
Број: 1.-2961/09
Дана, 21.07.2009.год.
На основу члана 14.4.15. Статута Предузећа за поштански саобраћај
Републике Српске а. д. Бања Лука и члана 5. Правилника о издавању
поштанских марака и вриједносница Управа Предузећа доноси
РЈЕШЕЊЕ
о пуштању у продају редовних поштанских марака
“Тврдјаве Републике Српске”
9. Дана 23.07.2009. године пуштена је у продају редовна поштанска
марка под називом “Тврдјаве Републике Српске”.
10. Редовна поштанска марка је номиналне вриједности 0,20 КМ са
мотивом – Добојска тврдјава.
11. Поред мотива и номиналне вриједности, на марки се налазе
знак и натпис Поште Српске, натпис Република Српска, натпис Босна
и Херцеговина, име аутора, назив штампарије те година издања.
12. Марке су штампане у техници вишебојног офсета у шалтерским
табацима од 100 комада марака, зупчано.
13. Тираж: марка номиналне вриједности 0,20 КМ је 50.000 комада
14. Ознаке номиналних вриједности на маркама односе се на
службену новчану јединицу (КМ).
15. Марке која су предмет овог Рјешења важе за плаћање
поштанских услуга неодредјено вријеме, почев од дана пуштања
у продају.
16. Ово Рјешење објавиће се у листу “Поштоноша“ – гласилу
Предузећа за поштански саобраћај Републике Српске а. д. Бања
Лука.
17. Ликовно рјешење мотива и графичка обрада марака Божидар
Дошеновић и Небојша Дјумић. Штампарија је „Форум“, Нови Сад.
ДИРЕКТОР
Јасминка Кривокућа, дипл.ек.
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И нтервју, Б ерис лав С екељ – филателис та

Филателија
као примарно
занимање
Када су почела Ваша прва интересовања за
филателију?
Још у основној школи био сам заинтересиран. Мој филателистички
клуб водио је бригу о младим филателистима и било нас је доста.
У то вријеме (1955-1960) није био неки велики избор разоноде
за младе, осим спорта, плеса итд. Касније тијеком похађања
гимназије филателија ме мало попустила, јер су ми по глави
ишле друге ствари. Око своје тридесетпете почео сам се опет
интересирати за филателију, испочетка као хоби за смирење,
а касније све више професионално и организирано. Наравно,
поново сам постао активан члан клуба, те почео излагати
на филателистичким изложбама, у земљи, регији и свијету.

Интересантно је споменути како иде тај слијед судјеловања на
филателистичким изложбама. Наиме, да бисте излагали један
филателистички изложак, он прво мора бити представљен на
националној изложби, мора получити добар резултат и тек онда
може конкурирати на некој међународној изложби вишег ранга.
На свјетским изложбама постоји жири који одлучује о томе који
излошци ће бити прихваћени, да би били изложени. То можемо
назвати и квалификацијама“ за учешће на свјетској изложби. На
тим изложбама највишег ранга критерији за оцјењивање излошка
су врло високо постављени и медаље које се добивају, врло
тешко су зарађене. Излагачке категорије на таквим изложбама
су: традиционална филателија, тематска филателија, поштанска
повијест, филателистичка литература итд.

Како оц јењујете тренутно стање у филателији у
Хрватској?
Филателија није више толико популарна међу младима као некад,
међутим и даље постоји низ клубова по Хрватској, који су активни,
који организирају локалне изложбе, углавном тематске поводом
неких обљетница. Главни је проблем како анимирати младе по
школама, па у задње вријеме доста радимо на томе у сурадњи са
школама, организирајући пригодне изложбе, едуцирајући младе о
томе, дијелећи бесплатно поштанске марке и прибор.
С обзиром на то да сте члан Филателистичког
друштва у Сарајеву, те да активно пратите и филателију
БиХ, можете ли нам повући паралелу између Хрватске и БиХ
филателије?
Свакако да је филателија у Хрватској у овом часу напреднија,
у смислу веће ангажираности на изложбама, писању бројније
литературе, од приручника до филателистичких часописа. Код БиХ
филателије је основни проблем што је у овом часу разједињена.
Држава БиХ, а нити нетко извана неће инанцирати ту активност,
ако се она базира на кантону или регионално. Значи, треба се
институционализирати и основати Филателистички савез БиХ.
Како ће он функционирати, то је ствар договора филателиста,
али и БХ Пошта, Пошта Српске и Хрватске Поште Мостар, као
њихових главних спонзора. Филателисти из цијеле БиХ требали
би покренути оснивање савеза, договорити његов статут и начела
међусобне сурадње. Мислим да ту политици несмије бити мјеста,
јер је филателија та која их може повезивати, а не раздвајати.
Гледајући повијест филателије на подручју БХ, можемо закључити
да је на њеном цијелом територију била турска пошта, затим
аустроугарска, па краљевине Југославије, па СФРЈ, па зашто неби
БиХ филателија данас била повезница.
Ви сте такође и аутор књиге «ПОШТАНСКА ПОВИЈЕСТ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 1878 – 1918», можете ли нашим
читаоцима приближити и објаснити теме које сте
обухватили у овом историјском осврту?
У овом приручнику приказана је поштанска повијест Босне и
Херцеговине за вријеме аустријске окупације, точније од 1878. –
1918. године. Слиједом тога обрађени су босанско - херцеговачки
жигови, ручна поништења на маркама, посебне перфорације,
наљепнице, поштанске цјелине БиХ, босанско-херцеговачки
биљези, Први Свјетски рат у БиХ с аспекта поштанске повијести
и филателије, Прво ратно доплатно издање, те развој телеграфа
и телефона у БиХ. Обрађена је повијест развоја жељезничкопоштанског промета и поштанских линија, те повијест војних
пошта и поштарница. Жигови војних пошта и поштарница,
те поштанска стајалишта и жељезничке станице,
обрађени су у шест административних округа;
Бањалука, Бихаћ, Мостар, Сарајево,
Травник и Тузла. Сједишта округа
била су истовремено и
поштански центри. За сва
поштанска подручја
израђене су
детаљне
карте које
приказују
мрежу
поштанских путева
и жељезничких
пруга, као и географски
положај свих
значајнијих мјеста одређеног
поштанског
подручја. Посебно израђен
абецедни попис
садржи сва мјеста у којима је била војна пошта или поштарница,
поштанско стајалиште или жељезничке станица.То су била мјеста
на којима се у то вријеме преузимала пошта, па је зато могуће
да постоје жигови или ручна поништења с њиховим именима.
Обрађено је око 500 мјеста. Ручна поништења систематизирана
само уз она мјеста за која сам имао такве податке. Жељезнички
поштански жигови систематизирани су уз жељезничку пругу
на којој су били употребљавани. Посебне или сигурносне
перфорације на маркама обрађене су за босанско-херцеговачке
твртке и установе тог времена. Поштанске цјелине, Биљези, те

Берислав Секељ,
рођен је у Загребу 22. јула 1948. године. Филателијом се
бави, како сам каже, „читав живот“. Специјалност му је
поштанска повијест БиХ. Од 2006. године, члан je Збора
испитивача марака ХФС-а за подручје испитивања “Марке,
цјелине и поштанска повијест Босне и Херцеговине од 1878
- 1918 године”. Књигу/каталог “ПОШТАНСКА ПОВИЈЕСТ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 1878-1918” издао је 2005.
године, након чијег издавања је изузетно порастао интерес за
филателију БиХ широм свијета. На свим највећим свјетским
изложбама, књига је у категорији филателистичке литературе
освојила највеће награде. Берислав Секељ редовно учествује
на свим великим филателистичким изложбама и то увијек са
излошцима везано за БиХ. Веома запажени су били његови
излошци на тему “ПРВО РАТНО ДОПЛАТНО ИЗДАЊЕ
1914” и “ЖЕЉЕЗНИЧКИ ЖИГОВИ – АМБУЛАНТНА
ПОШТА У БиХ 1878-1918”. У Бечу је на «WIPA 2008»
био постављен његов изложак “ПРИВАТНО ЗУПЧАЊЕ
БАЊАЛУКА 11 1/2-САМОСТАН ТРАПИСТА”.
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Поштанске и остале наљепнице, обрађени су кронолошки. Прво
ратно доплатно издање 1914, обрађено је по свим типовима
и посебностима за обје вредноте од 7 и 12 хеллера. Важно је
истакнути да је поштанска повијест БиХ тог периода уско повезана
с поштанском повијешћу Хрватске, па су тако у књизи обрађена и
нека хрватска мјеста, углавном она погранична.
Књига је тројезична, на хрватском, њемачком и енглеском језику,
има 384 странице, све у боји. Уз
већ споменуте карте, сликовно
су приказани многи жигови,
дописнице, писма, дозначнице,
пакетне карте, телеграми, па
и старе разгледнице свих
значајнијих мјеста или догађаја из
тог времена.Ова књига и приступ
на који су обрађене поједине
теме, представљају новост на
подручју поштанске повијести
и филателије.
Због своје специфичности,
поштанске повијест и
филателија БиХ 1878 – 1918
омиљено су сакупљачко
подручје у свијету, а
нарочито на просторима
бивше Аустро-угарске и
Југославије. Уз стручну
литературу која је
наведена и коју сам
користио , углавном
стари аустријски војнопоштански извори на готици,
а треба свакако споменути вишегодишњу
сурадњу с поштанским и повијесним музејима, као и
сурадњу са еминетним сакупљачима тог подручја, који су ми
великодушно понудили увид у њихове колекције.
Можете ли нашим читаоцима, који нису имали
прилику да посјете Вашу изложбу “Поштанска повијест
самостана траписта Марија Звијезда” у Музеју Републике
Српске, барем испричати из којих дијелова се састојала?
Које експонате бисте истакли као посебно вриједне?
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Изложба је имала три поднаслова;
-- поштанска повијест самостана траписта
-- поштанско подручје Бањалуке (1878-1918)
-- старе разгледнице самостана траписта
Највриједнији су експонати пакетне карте са ријетким приватним
зупчањем (марке приватно перфориране у самостану), исписане
такођер у самостану и којих има свега неколико до данас познатих
у свијету.
Шта нам још можете рећи о
утицају траписта на развој филателије у
Бањалучкој регији?
Морам рећи да траписти, приватним
перфорирањем марака, нису намјерно хтјели
исписати поштанску повијест Бањалуке, него
су то урадили из практичних разлога. Игром
случаја, те су марке касније постале познати
свјетски раритет. Зато не можемо говорити о
неком утјецају траписта на развој филателије
у бањалучкој регији, барем што се тиче
организираног
дјеловања. У сваком случају им хвала на том
приватном перфорирању стварању лијепе
поштанске повијести града Бања Луке.
Вољели бисмо када бисте за крај, као
искусан филателиста, дали неколико савјета
и упута младим филателистима.
Препоручио бих родитељима, па и школама,
да учлане младе у филателистичке клубове,
јер бавећи се филателијом, њихова дјеца могу
научити само корисне ствари и стећи исто
тако корисне навике. Научит ће о повијести,
земљопису, знаменитим људима, нобеловцима,
спорташима, бит ће уреднији, систематичнији, организиранији,
постат ће друштвенији, једном ријечју бољи, и неће им се друге
глупости и пороци „мотати“ по глави, које данас имамо на сваком
кораку. А кад једном „осјете“ филателију и кад дођу у клуб, старији
филателисти ће им радо рећи све тајне тог хобија.
Александар Аничић

ОБЛ А СТ Ф И Н А НС И ЈСК И Х УСЛУГ А

П ензије пу тем поште

У

области за финансијске услуге

извршена је анализа, након што

Ф о н д ПИО РС, б е з с а г л а с н о с т и
пензионера, њихова прим ања
је

ус м ј ер и о н а п о с т о ј е ће рач у н е у
банкама.

А

Ре з у л тат и –

п оз и т и в н и .

нализа је рађена у складу са једним
од закључака седме редовне сједнице
директора Предузећа одржаној у
Дворовима, почетком јуна ове године, када
су радне јединице доставиле расположиве
податке о броју пензионера за које је
Фонд ПИО Републике Српске приликом
исплате пензија за мај 2009. године, без
њиховог знања и сагласности пребацио
новац, упутнице и спискове на банке. Осим
достављених података од стране радних
јединица, Област финансијских услуга је
упоредила податке из постојећих списковарекапитулација које штампа Фонд ПИО
Републике Српске и доставља Поштама
Српске прије сваке исплате пензија, и то за,
април, мај (када је проблем и уочен), те јун
2009. године.

Пензионери
на броју!

На основу тога, утврђено је стање у радним
јединицама Пошта Српске:
У Радној јединици Бања Лука, 125
корисника мајске пензије пријавило је
да је Фонд ПИО РС, самоиницијативно
њихова примања пребацио на банке;
тада је у списковима Фонда, за јунску
пензију број корисника био већи за 146.
У Радној јединици ПСЦ Бања Лука имали
су притужбе корисника са терена, али
немају евидентиране податке о броју.
Према списковима Фонда, број корисника
мајске пензије, у односу на априлску, је
био мањи за 122, а број корисника јунске
пензије, у односу на мајску, је повећан
за 62 корисника. У Радној јединици
Добој, у односу на априлску пензију,
број корисника мајске пензије је био за
50 мањи, док је број корисника јунске
пензије, у односу на мајску, повећан за 38.
У Радној јединици Фоча, број корисника
мајске пензије, у односу на број корисника
априлске пензије, био је мањи за 35, али
није било притужби корисника. Исти
број наведен је и за јун ове године. У РЈ
Требиње, број корисника мајске пензије,
у односу на број корисника априлске
пензије, је био мањи за 23, те није било
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притужби корисника, с тим да је број
корисника пензија у јуну, у односу на
мај, већи за стотину осамнаест. У радним
јединицама Приједор, Брчко, Бијељина,
Источно Сарајево, те у РЈ Зворник,
примјећен је пораст броја корисника.
Поште Српске, кроз анализу, дошле су
до података да је од априла, закључно са
јуном ове године, повећан број корисника,
односно, повећан број пензионера који
примају пензију путем нашег Предузећа. У
априлу, било је 123.942 корисника, у мају
466 корисника мање, док је у јуну, број
корисника, који су примили плате преко
Пошта Српске, износио 124.115, што је за
639 корисника више у односу на мај мјесец.
С обзиром на то да приликом исплата
јунских пензија није било притужби од
стране пензионера, да су без њиховог
знања и сагласности њихова примања
пребачена на банке, те да је број корисника
јунске пензије повећан, закључено је да
је Фонд ПИО РС вратио кориснике, које је
самоиницијативно, или грешком, усмјерио
на банке.
Мирјана Даниловић
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И Н Ф О Р М А Ц И ОНЕ ТЕХНОЛОГ И ЈЕ

Мобилни
телефони
Мобилни

телефон је

електронски уређај који
се користи за пренос
гласа или порука преко
с п е ц и ј а л и зо в а н е м р е ж е
б а з н и х с та н и ц а.

П

оред стандарне функције за пренос
говора данашњи мобилни телефони
подржавају додатне сервисе као што
су SMS за текст поруке, електронску пошту,
пренос пакета за приступ Интернету, као и
пренос преко Bluetootha, инфрацрвеног порта,
затим разне додатне уређаје попут камере и
диктафона, радија и GPS-a. Већина мобилних
телефона се повезују на специјализовану мрежу
која се састоји од базних станица и комутационих
центара, који служе као чворишта. Мобилне
телефоне које користимо не треба мијешати
са бежичним телефонима код куће, који су
у ствари фиксни телефони са одвојеном
слушалицом и микрофоном од осталих уређаја.
Иако је још крајем деветнаестог вијека
Никола Тесла поставио основе радио
комуникације и остварио практичне
радове, требало је више од 70 година
да се појави први експериментални
мобилни телефон, прозведен од стране
Мотороле. Интересантно је да је први позив
упућен ривалском инжењеру у Беловим
лабораторијама. Прва комерцијална мобилна
мрежа је настала 1979. године у Јапану. На
европском тлу, пионир је била фирма Nordic
MObile Telephone, која је поставила мреже у
Данској, Финској, Норвешкој и Шведској 1981.
године. Белл је 1984. године, конструисао
прву модерну технологију за мрежу мобилних
телефона, која је користила ћелијску структуру
која се и данас користи. Основна идеја таквих
мрежа је кориштење више базних станица, од
којих свака покрива одређну област (ћелију),
на начин да је читава територија покривена, а
постоји и дјеломично преклапање између ћелија,
тако да се корисник са мобилним телефоном

22

увијек налази у подручју које покрива бар једна базна станица. За
развој мобилних мрежа било је потребно развити и технологију
за такозвани handover, односно континуитет конверзације
када се прелази из подручја које покрива једна базна
станица у подручје које покрива друга базна
станица. Прва модерна технологија за мобилне
телефоне је названа 2g (друга генерација)
у Финској, и ослањала се на GSM(енг.
Global System for Mobile Communications) стандард, који
се и данас у најширој
употреби. Убрзо је
слиједио први
пренос
податакаSMS поруке
(енг.Short Message Service)такође
у Финској, 1993. године.
Прво пробно електронско
плаћање кориштењем мобилног
телефона, десило се исте године.
Интересантно је да је то био плаћање за
CocaCola аутомате. Комерцијална употреба плпаћање
била је у једној такође скандинавској земљи, Шведској и
користило се за плаћање паркинг мјеста. Слиједило је и плаћање
кредитном картицом (1999. године, Филипини), скидање садржаја
(1998) приступ интернету (1999. године у Јапану). Прва мрежа
по 3G стандарду, постављена је 2001. године, и тада је омогућен
пренос не само говора и SMS порука, него и због велике брзине
преноса података (до 14 Mb/s), омогућава пренос видеа, музике
и велике количине података. Најпознатија имплементација 3G
стандарда је UMTS. Све до деведесетих година, већина мобилних
телефона била је сувише велика да би се носила у џепу, па су
били инсталирани у возилима.
Слиједила је минијатуризација
мобилних телефона,
условљена развојем мањих
компоненти, а првенствено
батерија, тако да су данас
мобилни телефони обично
величине кутије цигара, а
тањи од тога. Иако раде
на истом принципу и врше
сличне функције, данас
су се мобилни телефони
разгранали у неколико
подврста. Неки од њих су
једноставни модели као и
прије десетак година док су
неки софистициранији, са
великим бројем могућности,
са цијеном од неколико
стотина, па чак и више од
хиљаду марака, и који готово
да могу да замијене лаптопе.
Поред основне функције
(остваривања позива) данашњи
мобилни телефони имају и
низ других функција, и све
више личе на мале рачунаре:
GPS навигација, MP3 уређај, радио пријемник, аларм, подсјетник,
лични организатор, Фото-апарат и камера, Blootooth или infrared уређај, електронска пошта, прегледник Интернета. Данас је
најчешћа примјена мобилних телефоан слање SMS текст порука,
и процјењује се да су 74% корисника мобилних телефона активни
корисници SMS порука. Иако су велике наде полагане у MMS
сервис за слање мултимедијалног садржаја и видео телефонију,
они ни изблиза нису постигли популарност SMS.

Мобилни телефони обично се напајају из батерија. Батерије се
могу поново пунити, било преко адаптера из напонске мреже,
USB порта на рачунару, или прикључка у аутомобилу. У завистости
од кориштења телефона, батерије трају обично неколико дана, а
капацитет им временом слаби, па је пожељно замијенити батерије
након годину или двије. Велики проблем корисницима представља
постојање велиог броја различитих адаптера за
струјну мрежу, јер
сваки произвођач
има по неколико
врста прикључака, а
адаптери различитих
произвођача
нису међусобно
компатибилни.
Тај проблем би требао да ријеши договор
неколико великих произвођача, укључујући
Нокију, Моторолу и Самсунг, о
кориштењу универзалног
прикључка за
адаптер који би
био компатибилан
са свим новим
моделима тих
произвођача.
Користиће се
micro-USB прикључак,
а енергетска ефикасност
ће бити већа од постојећих
адаптера.
SIM (енг.subscriber Identity Module) картица је микрочип величине
поштанске маркице, обично постављен испод батерије. Садржи
конфигурационе податке за телефон, информације о хардверу
телефона. SIM картица се добије од телеком провајдера када се
купи број, а свака SIM картица има свој идентификациони број.
Пошто емитују електромагнетну
радијацију, мобилни телефони су
потенцијална опасност због утицаја
који та врста енергије има на људе.
Ова зрачења су изражнија тиме што
се мобилни телефони приликом
употребе држе близу уха, а самим тим
и човјековог мозга. Иако су вршена
многа истраживања, доказано је само
да дуготрајна употреба мобилних
телефона изазива загријавање ткива
близу мобилног телефона,
а не и болести попут
разних врста тумора.
Та истраживања треба
узети са резервом,
јер је за неке врсте
тумора потребно
неколико година,па чак
и десетина година, док
се мобилни телефони
у употреби налазе
тек десетак година. У
сваком случају њихову
употребу треба свести
на разумну мјеру, и
кад је могуће користити
слушалице или звучних у аутомобилу.
Употреба мобилних телефона је законом забрањена у неким
ситуацијама, на примјер приликом вожње у већини земаља. У
неким земљама је чак забрањено кориштење SMS а и бежичног
интернета приликом вожње.
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Н А ШЕ ЧУВЕНЕ КОЛЕГЕ

Станојло Д имитријевић

Оснивач првог
часописа на Косову
С

танојло Димитријевић је рођен 26 јуна 1876. године у
Црквенцу код Свилајнца. Основну школу и нижу гимназију
завршио је у Бобову и Свилајнцу, а у Београду је наставио
вишу гимназију. Због сиромаштва, Станојло напушта гимназију и
наставља школовање у поштанско-телеграфској школи.
Његово прво запослење било је у родном крају. Године 1897.
Станојло Димитријевић постаје привремени телеграфиста II класе
Поштанско-телеграфске станице Свилајнцу, а потом је радио у
Александровцу пож., Пожаревцу, Петровцу на Млави, Кладову,
Београду и Шапцу. Због својих синдикалних активности
и покретања листова „за заштиту поштанскотелеграфске струке“: Недељне поште (Београд,
1906) и Одисаја (Свилајнац, 1906, који је био
први лист о ПТ саобраћају у унутрашњости),
као и листа Наш покрет (Београд, 1909.)
често је био премештан из поште у
пошту, са краја на крај тадашње Србије.
У сваком месту у којем је боравио,
одмах се укључивао у социјални,
културни и просветитељски рад и
тако постаје оснивач великог броја
удружења, народних читаоница,
школа, певачких друштава, банака
и хуманитарних организација.
Његов циљ је био да се, поред
културног и просветног уздизања
народа, не забораве и његове
физичке и витешке способности,
тако неопходне за ослобођење
поробљених српских крајева.
Тако је постао оснивач преко сто
стрељачких удужења.
Станојлова каријера доживљава свој
врхунац после ослобођења јужних
српских крајева у Балканским ратовима.
Он је распоређен на место управника
Поштанско-телеграфске станице у Косовској
Митровици и ту остаје све до пензионисања 1923.
године. Међутим, он остаје да живи у Митровици,
желећи да помогне своме народу да се поврати после
вековног ропства.
Овај поштански чиновник је, поред свог просветитељског и
хуманитарног рада, велику пажњу посвећивао писању и издавању
књига и часописа. Године 1933. је израчунато да је до тада
Димитријевић издао књига и часописа у тиражу од преко 2.315.000
примерака!
Ипак врхунац његовог издаваштва био је часопис Српско Косово,
први часопис на Косову и Метохији, чији први број је издат 1.
марта 1920. године. Сам издавач је писао:
Ето на том српском Косову, подивљалом од Арнаута, на том
живом огњу и светом згаришту, покренут је први лист од како се зна
за њега, који ће да оживљава и чува успомене на њега.
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Задивљујуће је да то није учинила српска држава, већ један
мали, усамљени управник поште, од својих пара и од прилога
његових суграђана и пријатеља! Први број је одштампан у свега
300 примерака, а до краја године број продатих примерака је
износио 18.000. Највећи годишњи тираж био је 1928. године –
336.000 примерака, да би се следећих година усталио на 5-10.000
примерака по броју. Ниједан књижевни часопис данас нема толики
тираж.
Српско косово је било књижевни часопис, објављиване су
приповетке и песме, али и текстови о српским народним
обичајима, народне умотворине: приче, песме,
пословице са Косова али и из свих српских
крајева Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца.
Сарадници су своје прилоге слали из
Београда, Скопља, Загреба, Сарајева,
Босиљграда, Призрена, Куршумлије,
Сремских Карловаца, Сплита, Вршца,
Вуковара, Гостивара, Сомбора, са
Хвара... Најчешћи сарадници су
били учитељи и свештена лица,
међу којима запажамо Николаја
Велимировића и Јустина Поповића.
Поред књижевних дела,
објављивани су и радови из
етнологије, историје и географије.
Текстови су писани једноставним
језиком, а приповетке су личиле
на оне Јанка Веселиновића или
Петра Кочића, родољубиве, сетне,
са моралном поуком. Димитријевић
није желео да издаје нови Српски
књижевни гласник, већ лист за обичан
свет. О томе је рекао:
Ми знамо да је бели хлеб најбољи за
човека, али три петине нашега народа
једе јечменицу и проју. Ми знамо да су прави
књижевни листови најбољи за читаоце, али
4/5 нашега народа њих још не разуме. За ту
масу народну мора се душевна храна справљати у
простијој и разумљивијој форми.
Часопис је био прожет родољубљем, од прве до последње
стране. Зато је програм часописа био и пратити рад нових и
старих надри-писаца, који за паре пишу о појединим непријатељима
наше отаџбине и то ће јавно изобличавати... Он ће јавно жигосати
разорни рад свих смутљиваца-аутономаша, којима је Бог пара и који
за пару не бирају средства да створе пометњу код народа.
Последњи број Српског Косова био је посвећен смрти краља
Александра Карађорђевића, 1934. године. Као да је оснивач и
власник часописа, и аутор највећег броја текстова у њему, увидео
да је без краља – Ослободиоца Косова било бесмислено улагати
даље напоре.
Станојло Димитријевић је умро у Београду 31. јануара 1945. године.
Милорад Јовановић

СЛОБОДНЕ А КТ И ВНОСТ И

П ланинарско спортско друштво „ТЕЛЕКОМ – ПОШТАР“ БАЊА ЛУКА

Планинарством
до заједничких
успјеха

П

ланинарско спортско друштво „Телеком-Поштар“, основано
је 23. децембра, 1989. године, и тада је носило назив
Планинарско друштво „ Поштар“, а данашње име носи од
2000. године. Чланови овог друштва су радници Телекома Српске
и Пошта Српске, те чланови њихових породица и остали грађани,
јер друштво није затвореног типа. ПСД „Телеком-Поштар“
броји око четрдесетак активних чланова, а тежња свих је да се
планинарство популаризује, зато, на овај начин, кроз интерни
лист „Поштоноша“ позивамо све који су заинтересовани да нам
се прикључе.
Ове године ПСД „Телеком-Поштар“ учествовало је у походима на
Козару, Осјеченицу, Мајевицу, Виторог, Бањалучку трансферзалу,
Мотајицу, Липовац, Михајловац, Мањачу, Лисину, Озрен, Маглић
и Дурмитор. До краја ове године у плану су походи на Шатор,
Клековачу, Зеленгору, Волујак, Олимп, Кајмакчалан и Велики
Кораб. Ове године, у периоду од 21. до 27. јуна, екипа од пет
чланова нашег Друштва била је на Дурмитору и традициналном
Видовданском успону на Маглић. Лоши временски услови, и
велики снијег, храбру експедицију није спријечио у успјеху, те
смо успјели освојити врхове Дурмитора: Савин Кук (2313мнв) и
Боботов Кук (2523 мнв), полазећи из Жабљака, односно, од Црног
језера према врховима. Највиши врх РС и БиХ, врх Маглића (2386
мнв), освојили смо крећући се стазом која иде од Трновачког
језера, које се налази на 1517 метара надморске висине, гдје
је био смјештен камп. На овогодишњем Видовданском успону
учествовало је око тристотине планинара из Републике Српске,
Србије, Црне Горе, Хрватске, Њемачке и Словачке. На наведеном

врху киша и снијег нису нам дозволили да уживамо у погледу,
али то нам није покварило боравак на овој планини. Сматрамо да
фотографије, ипак, говоре више од ријечи.
Планинарски поздрав!
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Сунчица Шестић
ПСД „Телеком-Поштар“
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за н и м љ и в о с т и

Чији су
курузи

Издужена фаца
Долази коњ у кафану, сједа за шанк и наручује
виски. Шанкер му даје виски и каже:
-- 10 евра.
Изненади се коњ цијеном, па ће са чуђењем:

Игра Лала карте у кафани, кад
утрчава комшија Пера:

-- 10 евра?!
А њему ће шанкер:

-- Лало, ено ти Сосе, ваља се по
твом житу с поштаром.

-- Да, да, и чему та издужена фаца!

-- Шта кажеш, ма није могуће – на
то ће Лала.
Лала бијесно баца карте на сто и
истрчава из кафане.
Не прође много времена, кад ето
њега поново у кафану:
-- Перо, шта ме џаба једиш. Та
нису у мом житу, него кумТасином.

Факс машина
Како знаш да је факс стигао од
плавуше?
У ћошку је залијепљена поштанска
марка.

Чај - ракија
Радост живота
Расте цвијет у гори,
Клања се мајци зори,
Што кап росе му нуди,
И наду у живот буди.
Јутарњи зрачак сунца,
Диже га до врхунца;
Снагу за раст му даје,
И жељу да вјечно траје.

		

Раденко Вукелић
Ву чко

Сједи медо у кафани и пије ракију. Улази
зеко и наручи чај. Медо ексира своју ракију
и добаци му:
-- П**** једна!
Зеко га погледа, ексира чај, сломи шољу о
под, и истетура се напоље. Медо гледа у
чуду. 20 минута касније, опет улази зеко и
наручи чај.
Медо ексира ракију и виче:
-- П**** једна!
Зеко опет ексира чај, сломи шољу и изађе
из кафане, једва.
Медо гледа и не верује, па одлучи и он да
наручи чај.
У том тренутку улази зеко, наручује ракију,
ексира и добацује меди:
-- П**** једна!
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