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Читајући ових дана дневну штампу,
схватили смо да је након ријечи „новац“,
„криза“ најчешће кориштен термин...
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У суштини, нема потребе да ишта
пишу, народу је, ионако, одавно –
све јасно! Изјаве попут “нашу земљу
ће, највјероватније, заобићи талас
европске кризе…“ доживљавамо као
најцрњи хумор… Па наравно да неће
долазити, већ је овдје!
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Претпостављамo да многи од вас,
свакодневно, читају неке од дневних
новина. Понекад размишљамо да
су данашњи новинари „излизали“
поједине типке слова на својим
тастатурама...

Забава
За н и м љ и в о с т и , х у м о р. . .

Ипак, у једно смо сигурни. Горе
поменути термини, и свакодневица,
постали су нам страни на 72 сата…
Када пишемо „нама“, мислимо на
учеснике овогодишње Поштаријаде.
Требиње нас је дочекало, као да није
у Европи, (омиљене ријечи новинара
остале су непрочитане, јер штампа
никог није занимала…), некако,
раскошно, осунчано…
За нас који, или нисмо били, или смо
само пролазили кроз родни град
Јована Дућића, та три дана, била
су прекратка да видимо све о чему
смо чули… Херцеговачка Грачаница,
Арсланагића ћуприја, манастир
Тврдош… те непроцјењиво вријеме
одмарања под, већ на први поглед,
омиљеним хладом старих платана…
Данас, ево нас на послу, није да се
жалимо... Коментаришемо да је заиста
одличан осјећај знати, да у сваком
мјесту у Републици Српској, имамо
радног колегу. Некако, сваком човјеку
је битан тај осјећај припадности. На то
нас, сваке године, подсјете спортске
игре поштара... Хвала вам...
Уредници
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„...Сви људи знају да има у животу још увијек једно
закопано благо за сваког од њих.
Сви људи копају, јер сваки човјек нешто тражи
свако је упро поглед у неко мјесто гдје мисли да стоји
закопано благо Цара Радована...“

Јован Дучић

А КТУЕЛНО

ПОШ ТАРИЈА Д А 20 09 - Т р е б и њ е 17. – 20.

с е пт е м б ар

Поштаријада Схватам како настају велика књижевна дјела.
Великом инспирацијом.
Схватам и зашто је Јован Дучић, један од
највећих српских писаца толику инспирацију
проналазио баш у Требињу!
Писати о Поштаријади у Требињу, а говорити
само о спортским дисциплинама, немогуће је.
С друге стране, немогуће је писати о Требињу,
само онако, успут! Вјерујем да би Дучић, о
истим тим проведеним данима, написао
дјело „Три дана у Требињу“... Али, Дучић...
Имала сам и ја неке идеје, док сам сједила
у хладу испод платана. Међутим, данас –
ништа! Написаћу вам само да, ко није био
у Требињу, не може схватити Благо Цара
Радована и Јутра с Леутара.
Јованов ме град очарао, а и моје колеге.
Схватила сам да је „Поштаријаду 2009“
најбоље представити кроз фотографије и
резултате. А о самом Требињу, читаћемо,
надам се, и од неких нових писаца.
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херцеговачка
олимпијада
С

вечано отварање овогодишњих
спортских игара почело је химном
и минутом шутње, у помен трагично
преминулом колеги Аци Михајловићу.
Осим директора РЈ Требиње, Милене
Косановић, учеснике Поштаријаде
поздравио је у начелник Општине
Требиње Доброслав Ћук, након чега
је директор Предузећа Јасминка
Кривокућа, прогласила „Поштаријаду
2009“- овореном. Овом приликом,
представљене су радне јединице
поштанског система, учеснице
овогодишње Поштаријаде.

Милена Косановић

Јасминка Кривокућа
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Одбојкашки судија - Жика Костић

Традиционално, на спортским играма
поштанских радника, такмичило се
у седам дисциплина; брзом ходању,
стрељаштву, стоном тенису, малом
фудбалу, одбојци, шаху и потезању
конопца.
„Поштаријада 2009“, била је другачија
у односу на претходне, не само због
мјеста одржавања, него и због резултата

Скакање у поштанским врећама

у такмичењу. Прва мјеста у појединим
дисциплинама освојиле су нове
екипе, што је, самим тим, допринијело
различитости овогодишњег такмичења.
Када посматрамо укупан пласман,
чињеница је да се традиција наставила,
јер је РЈ ПСЦ Бањалука, и ове године, од
свих екипа била најбоља.
Стаза за брзоходаче, због Херцеговачког

сунца, ове године била је три километра
краћа, односно, ходало се седам
километара, док је торба била за
килограм лакша. Али у суштини, све је
остало исто, брзо ходање, тешка торба,
много учесника, а само једно прво
мјесто. Најбоља екипа у брзом ходању,
била је екипа РЈ Бањалука, с тим да је
најбољи појединац у овој дисциплини
био Саво Љубибратић из РЈ Требиње.

Потезање конопца

Трећег дана поштаријаде, одржано је и такмичење у потезању конопца. Ове године, оно је
посвећено нашем трагично преминулом колеги Аци Михајловићу, који је на исти дан 2008.
године, након потезања конопца, преминуо од срчаног удара. Екипе РЈ Бијељина и РЈ Зворник
нису вукле конопац, те су на тај начин одале почаст покојном Михајловићу. Свакако, на
Главном Одбору Синдиката, било је ријечи и о томе да се ова дисциплина потпуно избаци из
такмичења, међутим, одлучено је да се управо, у част покојног колеге, она и даље одржава.
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Екипа РЈ Приједор

Брзоходачи на старту

Најбољи брзоходач - Саво Љубибратић

Екипа Дирекције
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Директор Предузећа и Предсједник НО Борис Ваљевац

ОДБОР
ДИРЕКТОРА
У Требињу је, 19.09.2009. године, одржана Осма редовна сједница директора
Предузећа. На истој су донесени закључци, према којима се задужују
директори радних јединица да и даље
предузимају активности на повећању
наплате рачуна корисника на дому, а
у циљу повећања готовинског прихода. Да и даље активно раде на смањењу трошкова пословања организационог дијела којим руководе, у циљу
повећања укупне добити Предузећа, те
активно прате пословање издвојених
шалтера и предузимају мјере на побољшању пословања истих. Између осталог,
донесена је и одлука да се у предстојећем
редовном годишњем попису неће вршити
попис ситног инвентара, те да се изврши
обиљежавање, односно, нумерисање службених просторија, у циљу провођења
новог начина пописивања и задужења
основних средстава, која ће се пописивати
по просторијама, а задуживати на руководиоце служби. Осим наведеног,
дужни су да Области за маркетинг и
продају, доставе план рада референата
за маркетинг за период до краја
текуће године, да укажу управницима
општинских пошта и шефовима Одсјека
за поштански саобраћај на обавезу
провођења редовних контрола ЈПМ,
као и обавезу примјењивања одредби
донесених Упутстава која регулишу те10

хнолошки процес рада у ЈПМ. Требало
би да обезбиједе досљедну примјену свих
прописаних правила и процедура које
уређују област безбједности, а нарочито
примјену свих безбједоносних мјера код
исплата пензија и инвалиднина, као и
суме новца која може да преко ноћи остаје
у пошти. На истој сједници, директори
су задужени да повећају и појачају степен контроле благајничко - рачунског
пословања, са посебним акцентом на
контролу помоћних пошта, издвојених
шалтера, наплате и исплате на дому и др.
Посебно да предузму мјере на повећању
радно - технолошке дисциплине, и да
однос према средствима рада, у смислу
правилног кориштења и одржавања,
подигну на знатно виши ниво. На Осмој
сједници директора Предузећа, било је
ријечи и о дисциплинској и материјалној
одговорности у Предузећу, те је донесен
закључак да се правовремено, у складу
са истоименим Правилником, покрећу
дисциплински поступци. Поред горе
наведеног, директори су задужени да
изврше анализу одсуствовања радника
са посла по основу боловања и предузму
мјере на смањењу одсуствовања по том
основу у свим неоправданим случајевима. Задужени су и да Области за
поштански саобраћај доставе приједлоге
за награђивање поштоноша за остварене
резултате преко прописаних норми, те да
проуче Извјештај о извршеној контроли
квалитета услуга од стране ПостЈуропа
(PostEurop) на подручју РЈ ПСЦ Бања
Лука, РЈ за поштански саобраћај Бања
Лука и РЈ за поштански саобраћај Добој, и наведене препоруке побољшања
покушају примјенити у својој радној
јединици.

Стрељаштво је још једна од дисциплина
која је донијела промјене, када је ријеч
о појединачним резултатима. Колеге
из РЈ ПСЦ БЛ, заузели су прво мјесто
у екипном пласману, али најбољи
резултат у стрељаштву на овогодишњој
Поштаријади, имао је Александар Аничић
из Дирекције.
Најбољи у стоном тенису био је Небојша
Павковић из Фоче, што је у екипном
поретку овој радној јединици, донијело
највише бодова.
Фудбалери ове године, не само да су
имали пуну подршку публике, него је
овогодишња Поштаријада, изњедрила
нове шампионе, РЈ Добој! Финале са РЈ
ПСЦ БЛ било је жестоко, а момци у сивим
мајицама, једноставно су пружили бољу
игру, те заслужено подигли побједнички
пехар.

Приликом обраћања учесницима Поштаријаде директорица Кривокућа, примјетила је да, РЈ Требиње на овогодишњој поштаријади,
има женску екипу, што претходних година није био случај. Сви смо
се насмијали... Надамо се да ће женска екипа ове радне јединице,
учествовати и на наредним поштаријадама, када Требиње не буде
домаћин...
Осим женске екипе Требиња, изненађење су биле и нове боје мајица,
тако да смо, ове године, осим стандардних боја, имали и модерну боју
цикламе. Мајице у овој боји, додијељене су РЈ Соколац, што, како смо
чули, и није баш одговарало мушкарцима, „гдје ћу ја носити ову боју...“
Ех! Ко ће свима угодити!

Фудбал: РЈ Соколац - РЈ Фоча
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Домаћини Поштаријаде били су најбољи
у шаху. Зоран Ножица, имао је најбоље
потезе на црно – бијелој подлози, стога
је и РЈ Требиње освојила прво мјесто у
овој дисциплини.
Како је на Поштаријади мали фудбал
спорт у којем се такмиче искључиво
мушкарци, тако је и одбојка,
резервисана искључиво за жене.
Овогодишње утакмице одбојке,
донијеле су знатно бољу игру свих
екипа, тако да можемо закључити да
су поштарке из године у годину све
уиграније. Финалну утакмицу играле су
екипе РЈ Бањалука и Дирекције. Након
три одгирана сета, славила је екипа
Дирекције.
Потезање конопца, ове године, за све
учеснике поштаријаде, било је више
од обичне спортске дисциплине. Прво
потезање конопца, према распореду,
припало је РЈ Бијељина и РЈ Зворник,
које су, у помен трагично преминулом
колеги Аци Михајловичу, конопац
оставиле нетакнутим.

Арсланагића мост

Арсланагића мост на ријеци Требишњици подигао је Мехмед Паша Соколовић 1574. године. Мост је
повезивао централну Босну и Нови (данашњи Херцег Нови), тада у саставу Босне, у оквиру Отоманског
царства. Преко њега је ишла скоро сва трговина, највише со. Након што су Млечани заузели Нови, те
се изградили путеви према Дубровнику, мост губи на значају. Арслан-ага из Новог добио је задатак да
наплаћује мостарину, код моста је направио кућу, па је с временом ту никло цијело село које се звало
Арсланагићи, па се и мост почео називати Арсланагића мост. Након више оштећења, мост је шездесетих
година прошлог вијека растављен камен по камен, те је 1970. године, почело премјештање и након двије
године слагања (камени блокови су били обиљежени бројевима и транспортовани чамцима) мост је
поново отворен, овај пут неколико километара ниже, у требињском насељу Градина.
12

Најбоље одбојкашице - екипа дирекције

Фудбал: Синдикат - Директори

Хармоника
Пут на овогодишњу Поштаријаду, протекао у одличној
атмосфери. Од Бањалуке до Требиња, наш колега Жељко
Ђакић, свирао је хармонику, иако је простор између сједишта
био је тотално неуслован, паузе су биле кратке. Сви смо
пјевали, па и возач аутобуса, пјевао и возио.
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ПЛАСМАН ЕКИПА НА ПОШТАРИЈАДИ 2009. ГОДИНЕ

14

Ред.
бр

Екипа

Брзо
Стони
Стрељаштво
ходање
тенис

Мали
фудбал

Одбојка

Шах

1

РЈ ПСЦ Бања Лука

8

12

2

РЈ Бања Лука

12

3

РЈ Фоча

4

Потезање
УКУПНО
конопца

6

11

8

10

12

67

9

10

9

11

4

9

64

5

6

12

10

9

6

6

54

РЈ Требиње

7

11

9

7

3

11

5

53

5

РЈ Добој

3

4

7

12

10

8

7

51

6

Дирекција

10

5

1

8

12

2

11

49

7

ИКТ

1

10

4

6

7

9

4

41

8

РЈ Бијељина

9

7

5

1

6

7

1

36

9

РЈ Приједор

4

3

11

5

1

1

10

35

10

РЈ Соколац

6

8

3

3

5

3

2

30

11

РЈ Зворник

11

2

2

2

4

0

8

29

12

РЈ Брчко

2

1

8

4

2

5

3

25

СТОНИ ТЕНИС
Награде
Екипни пласман

Н А Ј Б О Љ Е П Л А С И РА Н А РЈ
Награде
Екипни пласман

СТРЕЉАШТВО
Награде
Екипни пласман

ШАХ
Награде
Екипни пласман

ПОТЕЗАЊЕ КОНОПЦА
Награде
Екипни пласман

БРЗО ХОДАЊЕ
Награде
Екипни пласман

ФУДБА Л
Награде
Екипни пласман

ОДБОЈКА
Награде
Екипни пласман

Најбољи на Поштаријади 2009 - РЈ ПСЦ БЛ

Остале екипе, биле су на терену, и на тај начин,
одале почаст колеги који је свим срцем учествовао
у свим дисциплинама, брзом ходању, потезању
конопца... И са истим жаром, бориле су се за
најбољи резултат.
Најјачи поштари биле су колеге из РЈ ПСЦ БЛ, друго
мјесто освојила је Дирекција, док је треће мјесто
припало РЈ Приједор.
Осим наведених спортских надметања, поштари
и поштарке, такмичили су се и у скакању у
поштанским врећама. Осим скокова, у овој
дисциплини, било је и клизања, падања... Најбољи
у мушкој конкуренцији био је Бранислав Звијерац,
за шта је добио картон пива, а Мирјана Савановић,
за освојено прво мјесто, добила је литар вина
из манастира Тврдош. Овим је РЈ Бањалука у обе
конкуренције освојила прво мјесто.
Трећи дан поштаријаде, прије него што су
најбоље екипе играле у финалима, одиграна
је и једна ревијална утакмица. Мали фудбал
између Синдиката и Управе Предузећа. Ова
надасве озбиљна утакмица, први пут је одиграна
прошле године на Јахорини, тако да је традиција
настављена и у Требињу. Синдикат је побиједио
Управу два напрема нула, голове су дале
колегинице, Гоца из Требиња и Ружа из Сарајева.

Мис поштаријаде
Милица Живковић из РЈ ПСЦ Бањалука, на завршној вечери Поштаријаде у Требињу, проглашена је најљепшом поштарком. Поред традиционалне круне – поштанске
капе, Милица је на поклон добила и ручни сат.

Радна јединица Требиње, била је заиста прави
домаћин овогодишњих спортских игара. Сваки дан
спортског надметања, испраћали смо, другарски уз
игру и пјесму, а сутра поново на „љуто ривалство“.
Искрено се надамо повољним приликама наредне
године, те још једном пријатељском сусрету свих
поштара на једном мјесту! За оне који не знају, ово
нису само спортски сусрети, то је уједно и начин
да упознате радне колеге, с којима се свакодневно
чујете по неколико пута, и са којима завршавате
све пословне задатке, а никада немате прилику
сусрести их, јер, поштански систем чини свака
пошта у Републици Српској...
Драге колеге, поздрав до наредне Поштаријаде!
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Тр е б и њ е

Поште

под
Леотаром

Пошта 89101 Требиње
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Контролор - Ненад Вукановић

О д р ж а в а њ е П о ш т а р и ј а д е у Тр е б и њ у,

ује дно

н а м ј е по с л у ж и л о и д а с е у по з н а м о с а о в о м
ра дном је диницом.

Иако

због обавеза

н а с по р т с к и м и г р а м а , н и с м о о д л а з и л и у

Х ерц ег о в ач к е

по ш т е , о љ у д и м а к о ј и у њ и м а

ра де, ч ули с мо много интерес антних прича

Ј

една од тих прича, довела нас је и до Ненада
Вукановића, контролора у Пошти 89101
Требиње. Ненад у поштанском систему
ради од 1990. године, гдје се запослио још као
двадесетшестогодишњак.
Ненада смо упознали на спортском терену, као
члана фудбалске екипе ове радне јединице.
Међутим, говорећи са колегама о Ненаду,
сазнали смо да је Ненад вриједан и након радног
времена. Поред тога што свој посао у Пошти
обавља савјесно и одговорно, он је и велики
домаћин. На свом имању у селу Буговина код
Требиња, Ненад се већ дуже вријеме, веома
успјешно бави овчарством и посједује 130
оваца, с тим да од недавно има и мини фарму
говеда, с намјером да повећа производњу
меса и млијека. Овај вриједни домаћин, бави
се и виноградарством, до сада је засадио 1
200 чокота винове лозе, винске сорте, тако да
производи и домаће вино и ракију. Можемо са
сигурношћу написати да наш колега даје велики
допринос у препознатљивости Херцеговине по
доброј капљици.
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Сједиште РЈ Требиње

Радна јединица са сједиштем у Требињу, осим саме општине, обухвата и
подручја општине Билећа, Гацко, Невесиње, Љубиње и Берковићи. Покрива
укупну површину од 4295 километара квадратних, на којој живи 80266
становника у 18825 домаћинстава.
Процес рада организован је на истом принципу као и код осталих радних
јединица поштанског система Српске. Поред директора РЈ посао је организован
у три Одсјека, за поштански саобраћај, економске послове, те правне опште и
послове људских ресурса.
Радна јединица Требиње је на неки начин јединствена у поштанском систему
Републике Српске. Смјештена је на самом југу, и већином покрива изузетно
кршевито, рурално подручје, са приличном слабом насељеношћу становништва.
Привредни миље, конфигурација терена, слаба насељеност појединих
подручја – углавном сеоских , већином са старачким домаћинствима, при
том и лоше платежне моћи, што никако не иде у прилог пословању јединица
поштанске мреже унутар радне јединице. Посебно лоша привредна ситуација
је у општнама Билећа, Невесиње и Љубиње, док су Гацко и Требиње у нешто
повољнијем положају.
У саставу ове радне јединице послује шест пошта, једна шалтерска пошта, десет
помоћних пошта, односно, укупно 17 ЈПМ, те два издвојена и четири уговорна
шалтера. Подаци о доступности пошта говоре да једна пошта покрива површину
од 613,57 километара квадратних, у просјеку опслужује 1107 домаћинстава и
4722 становника. Доставу поштанских пошиљака врши 37 поштоноша на 14
реона уже доставе, 5 реона шире доставе и 74 реона најшире доставе. Поред
неповољне конфигурације и изузетне разуђености доставних реона требињске
поштоноше из мјесеца у мјесец повећавају остварени обим физичких услуга.
У првих пет мјесеци пословне 2008. године, по поштоноши на доставном реону
примљено је 199 пошиљака, а у истом периоду ове године примљене су 273
пошиљке, што представља повећање по поштоноши за око 37%. У РЈ Требиње
кажу да се увијек може више и боље, али је битан сваки помак. У РЈ Требиње,
запослено је 116 радника на неодређено вријеме. Свакако и ова радна јединица
испоштовала је програм Владе РС, о запошљавању приправника, тако да
су тренутно запослена три приправника. Максималним ангажовањем свих
запослених, без обзира на низ неповољних утицајних фактора у последњих
неколико година, ова радна јединица биљежи очигледне помаке у свом
пословању на боље.

Милена Косановић
рођена је 26.03.1949. у Невесињу.
Основну школу и гимназију завршила
је у родном граду а Економски
факултет у Мостару.
У Поштама Српске ради од
1999. године, а прије запослења у
поштанском систему, радила је као
директор «Беобанке».

Већ смо поменули да је на овогодишњој Поштаријади, своје
прво мјесто у брзом ходању, „одбранио“ прошлогодишњи
најбољи брзоходач Саво Љубибратић, поштоноша из Требиња.
Саво је рођен у Требињу 1978. године, гдје је завршио Гимназију,
а од марта 2003. године, ради у Поштама Српске, у Пошти 89101
Требиње. Редован је учесник наших спортских игара, те је и
2005. и 2006. године, освојио друго мјесто у брзом ходању.
Саво каже да му је најбоља припрема за ову дисциплину
његов посао, јер корисницима наших услуга, пошиљке
углавном пјешке доноси. У данима када врши подјелу пензија
и инвалиднина, каже да дневно прехода и до 20 километара,
што је за десет километара више него у «обичним» данима. С
обзиром на то да на овом реону ради већ шест година, радо је
виђен гост у домовима Требињаца. Колеге у радној јединици

кажу да им је Саво фаворит на свакој поштаријади, тако да им
његови успјеси нису изненађење.
Чињеница је да бисмо о поштама у Херцеговини могли написати
много тога, јер свака улица и путељак имају своју причу. Остаје
нам само да неки други пут, у хладу платана или са путева који
воде ка Леотару, пишемо о Требињу, људима, поштама...

Жељка Кољанчић
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Ф и н а н с ира њ е

Пошта 78101 Бања Лука; Фото: Б. Дошеновић

Финансирање
универзалних
поштанских услуга
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и недискриминаторних цијена на цјелокупном територију. Поред тога, познато је да
ЈПО поред УПУ, ради своје самоодрживости пружа и широк асортиман неуниверзалнихкомерцијалних услуга (НПУ). Међутим, исти се, у вршењу ових услуга налази под великим
ударом конкуренције нарочито у области курирских, експрес, пакетских и финансијских
услуга.
Послујући у оваквим условима доводи се у питање способност ЈПО да испуни обавезу
извршења УПУ. Способност извршења огледа се у способности да послује рентабилно,
економично и профитабилно. Међутим ови принципи пословања, косе се са захтијевима
пружања УПУ, која подразумијева услугу: одређеног обима, квалитета, доступну на
цјелокупној територији и по приступачним цијенама. Из наведених разлога произилази
обавеза Владе да мјерама економске политике осигура обављање УПУ и њено дугорочно
финансирање прије потпуне либерализације.

Рачуноводствени систем
Да би се утврдио неопходан ниво финансијских средстава за пружање УПУ, ЈПО је обавезан
обезбиједити рачуноводствени систем, који ће омогућити увид у структуру прихода и
расхода УПУ и НПУ, што значи систем који ће обезбиједити јасно разграничење између
УПУ и НПУ.
Поште Српске, као јавни поштански оператер, покренуле су активности на прилагођавању
свог рачуноводственог система наведеним захтјевима. У том циљу остварени су контакти
са ЈПО из окружења, којом приликом су размијењена мишљења и искуства. У складу са
одредбама члана 15. Закона о поштама БиХ, сачињен је радни материјал методологије за
разврставање прихода и расхода на резервисане и нерезервисане услуге. Обзиром да су
резервисане услуге један дио УПУ, чији се опсег у зависности од степена либерализације
тржишта стално смањује, рачуноводствени систем ће се морати оспособити да обезбиједи
увид пословања из домена УПУ: резервисаног и нерезервисаног подручја и НПУ.
Чињеница је да се значајан дио трошкова, а у нешто мањем обиму и прихода, објективно
не могу одмах по њиховом настанку алоцирати на носиоце и мјеста настанка. Чланом 14.
Директива Европског Парламента и Вијећа, утврђена су правила распоређивања трошкова.
Једно од тих правила је да се трошкови који се директно не могу распоредити на њихове
носиоце, распоређују на основу кључева-алокатора. У поштанском систему основно и
реално мјерило, односно кључ за разврставање трошкова је количина уложеног живог
рада за извршење услуге, која се изражава у норма минутама. Сви наведени елементи
уграђени су у радни материјал поменуте методологије.

Процјена пословања резервисаних и нерезервисаних услуга
На основу претходно поменутих кључева извршена је процјена пословања из домена
резервисаних и нерезервисаних услуга у 2008. години. Резултати ове процјене указују да
приходи остварени од резервисаних услуга покривају само 66,34 % њихових трошкова и
износе:
приход од резервисаних услуга..........................21.748,286 KM
расходи резервисаних услуга...............................32.782,24 КМ
разлика (приходи – расходи ).................................11.033,95 КМ

Услови пословања јавних поштанских
оператера
Јавни поштански оператер (ЈПО)
обавезан је да корисницима обезбиједи
континуирано пружање универзалне
поштанске услуге (УПУ), на цјелокупној
територији, утврђеног квалитета и по
приступачним цијенама. Ова обавеза
захтијева значајно ангажовање
материјалних и људских ресурса, а
за ангажовање истих неопходно је
обезбиједити изворе финансирања, и то
не само за текуће потребе него и за њихов
развој. Цијене универзалне поштанске
услуге не утврђује оператер на основу
својих калкулација, него исте утврђује
Влада, при чему се мора обезбиједити
принцип јединствених, приступачних

Основно питање је, како обезбиједити финансирање УПУ у условима када се у вршењу
резервисаних услуга остварује негативан финансијски резултат и кaда то резервисано
подручје обухвата већину УПУ?
(Према пробним мјерењима физичког обима, резервисано подручје обухвата 99,75%
писмоносних или 82% пакетских пошиљака у УПУ). У теорији постоји шест модела за
финансирање УПУ, од којих су, слободно се може рећи, три примјењена у пракси.
Први модел односи се на утврђивање подручја резервисане поштанске услуге што
практично значи постојање монопола. Његова сврха је да јавни поштански оператер
обезбиједи финансијска средства за покривање трошкова УПУ. Други модел односи се да
се финансирање УПУ и њен развој врши из буџета. Трећи модел је комбинација претходна
два модела, а подразумијева да се финансирање УПУ врши из резервисаног подручја, а
уколико то није довољно, разлика се финансира из буџета. Овај трећи модел практично је
прихваћен у БиХ.
Чланом 15. Закона о поштама БиХ утврђено је да ЈПО покриће губитака, у случају када
цијене резервисаних поштанских услуга не покривају њихове трошкове, надокнађују
из других прихода оствареним вршењем поштанских услуга. Међутим, овдје је веома
важно разјаснити шта је то поштанска услуга? У свакодневном животу уобичајено је да
су то све врсте услуга које поштари врше, иако, то није тако. Али ако се прихвати таква
класификација, тада су у домену нерезервисаних поштанских услуга, Поште Српске, према
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процјени, у 2008. години, оствариле
позитиван пословни резултат од 7.336.99
КМ, који произилази из:
приход од нерезервисаних поштанских
услуга.................................................24.777.30 КМ
расход од нерезервисаних поштанских
услуга..................................................17.440.33 КМ
разлика ( приход – расход ).......7.336.97 КМ
Да јавни поштански оператер, нема
обавезу пружања универзалне поштанске
услуге, као што је немају други поштански
оператери, ова остварена позитивна
разлика представљала би његову добит.
Међутим ЈПО из ове добити мора да
покрије негативну разлику проистеклу из
пружања резервисаних услуга. Процјена
указује да Поште Српске у 2008. години,
нису у домену нерезервисаних услуга
оствариле такву добит, која би покрила
цјелокупан губитак у домену резервисаних
услуга. За покриће наведеног губитка
недостаје још 3.696.99 КМ. Поред тога
неопходно је обезбиједити средства за
финансирање развоја.
Чланом 3. став 1. тачка Закона о поштама
БиХ утврђено је да су цијене резервисаних
поштанских услуга под државном
контролом, а уколико се оваквiм цијенама
не обезбјеђује покриће стварних трошкова
и развојне потребе поштанског система,
држава и ентитети обезбјеђују субвенције
јавним поштанским оператерима.
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Процјене указују да Поште Српске, са постојећим цијенама, нису у могућности покрити
трошкове резервисаног подручја, односно УПУ и њихов развој. Корекције цијена УПУ,
до нивоа који би обезбиједио покриће трошкова и развоја, с обзиром на географске
и демографске карактеристике (величина руралног подручја, насељеност), те степен
економског развоја РС (висина ДБП по глави становника), проузроковало би њихов велики
пораст. Тиме би УПУ изгубила двије, од својих основних карактеристика: приступачност
цијена и недискриминација корисника (јер би ове цијене биле значајно веће у односу на
окружење). Са друге стране, подузимање непопуларних мјера, као што је: смањење броја
запослених, ограничавање плата, редукција трошкова, гашење појединих дјелатности и сл.
неминовно проузрокује: лош квалитет, мањи обим услуга, појаву нелегалних оператера,
чиме се нарушава концепт УПУ.
У склопу либерализације тржишта поштанских услуга, Влада је у обавези да мјерама
економске политике обезбиједи реализацију одредби члана 3. Закона о поштама БиХ, а то
значи да се финансирање негативног пословног резултата проистеклог из пружања УПУ и
развојне потребе изврши из буџета. Тиме се Поште Српске стављају у равноправан положај
са другим поштанским оператерима. Позитиван финансијски резултат из нерезервисаних
услуга користио би се за раст и развој, што би омогућило да у да прије настанка потпуне
либерализације тржишта поштанских услуга ојачају и постану пословно способне за
самостално пружање УПУ.
Ратификујући акта Свјетског поштанског савеза, БиХ је преузела обавезу да на цјелокупном
територију обезбиједи пружање УПУ. Обзиром, да из Устава БиХ произилази да ентитетима
припада суверено право да уређује област поштанског саобраћаја, те ова обавеза
аутоматски прелази на ентитете. Све припреме за потпуну либерализацију тржишта
поштанских услуга у земљама чланицама ЕУ треба да се заврши до 31.12. 2012.године.
Реално је очекивати да ће БиХ, након уласка у ЕУ, бити остављен одређен рок за потпуну
либерализацију овог тржишта на свом простору. Поште Српске нису у могућности да
самостално носе терет финансирања УПУ на подручју РС, које јој је стављено у задатак.
Због тога је обавеза Владе РС да мјерема економске политике обезбиједи финансирање
УПУ и да оспособи јавне поштанске оператере, да у вријеме потпуне либерализације
могу самостално пружити УПУ. Крајње је вријеме да се донесе Стратегија развоја тржишта
поштанских услуга у РС. Поште Српске налазе се у времену припрема за нове услове
привређивања у чијем је центру корисник са својим захтјевима.
Пиљо Липовац

Сигурност
ОБЛ А СТ ФИН А НСИЈСКИХ УСЛУГ А

Сиг урносна

п л а с ти ч н а а м б а л а ж а з а пр е н о с н о в ч а н и х с р е д с та в а

прије свега

С

игурносне, полиетиленске
мале и велике једнократне
вреће, намијењене су за паковање, затварање и пренос новчаних средстава - дотација од стране трезора према
јединицама поштанске мреже.
Израђене су од горе наведеног полиетилена са
сигурносном самољепљивом печат траком, која обезбјеђује да се уочи сваки покушај насилног или неовлаштеног
отварања. С обзиром на то да је ова нова сигурносна амбалажа, отпремљена према радним јединицама, уз исту је достављено и упутство, на основу којег ће радници користити
сигурносне вреће.

Р ајфај з е н

банка

(R a i f f e i s e n

bank dd

Сигурносно пластична амбалажа

B i H)

Замјена ПОС терминала
Рајфајзен банке
Н

а основу закљученог Уговора
о прихватању платних картица
Еурокард/Мастеркард и Маестро
од 2001. године, који су Поште Српске
потписале са Рајфајзен банком (Raiffeisen bank), на педесет локација, јединица
поштанске мреже, врши се прихватање
платних картица.
С обзиром на то да су тренутно у употреби

ПОС терминали, који се користе већ дужи
временски период, Банка ће у наредном
периоду извршити замјену свих постојећих,
технички већ застарјелих, апарата, са
новим моделима ПОС терминала.
Замјену ПОС терминала и обуку за рад
са истим, вршиће стручне службе Банке.
Упутство за кориштење ПОС терминала
за исплату готовине достављено је

свим радним јединицама, које ће исти
прослиједити јединицама поштанске
мреже, које имају инсталиране ПОС
терминале Рајфајзен банке (Raiffeisen bank).
Сва остала, раније достављена Упутства,
која се односе на исплате готовине путем
ПОС терминала ове банке, не мијењају се,
односно, остају и даље у употреби.
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Н А ШЕ ЧУВЕНЕ КОЛЕГЕ

В ојис лав И лић

Последња
два дана
живота
У

раном детињству Војислав Илић је био нежно и болешљиво
дете. Све до своје 15. године био је, готово непрекидно,
осут неким осипом (данас бисмо рекли да је био на нешто
алергичан) због кога је по неколико месеци проводио у кревету.
У палилулску школу је ишао нередовно, што због своје
болести, што због изостанака учитеља, иначе појца при
палилулској цркви Светог Марка. Дешавало се да
учитељ у току једне школске године изостане
по 88 дана (30% од укупног броја часова).
У литератури нема података да је Војислав
(као ни његова браћа Милутин, Драгутин
и Жарко) завршио гимназију. Познато
је да их је отац Јован Илић узео под
своје и да их је, код куће, поучавао,
што је свакако било интересантно
ако знамо да је та кућа била
стециште људи као што су били: Ј.
Ј. Змај, Ђура Јакшић, Лаза Костић,
Матија Бан, Љуба Ненадовић,
Лаза Лазаревић, Милорад
Шапчанин, Милован Глишић, Јанко
Веселиновић, Драгомир Брзак...
У непосредном сусеству куће
Илића становала је породица
почившег песника Ђуре Јакшића,
удовица Христина и деца Милош,
Белуш, Тијана и Милева. Двадесет
трогодишњем Војиславу је за око
запела шеснаестогодишња Тијана, а
ни она није била с раскида. Изгледа да
је на путу било њихово прво дете када
су одлучили да се венчају тајно, без знања
родитеља. Венчање је обављено 14. новембра
1883. године у цркви Светог Марка. Кум је био
композитор Јосиф Маринковић, а младенци су се од
гнева родитеља склонили код учитељице Јелене Стојадиновић,
одмах преко пута цркве, у Таковској улици број 1. Убрзо су рођени
Зорка (1884) и Момчило (1885). Свекар, Јован Илић, је у своју кућу
ипак примио сина и снаху, јер Војислав није био запослен. У кућу
Илића се уселила и друга Јакшићева ћерка, Милева, која је Тијани
помагала око деце и домаћинства.
Међутим, плућне болести, усуд српских сиромашних песника,
однеле су малог Милутина (7. октобра 1885.), а затим и Тијану (25.
новембра) и Зорку (11. децембра). У току два месеца Војислав
је изгубио целу породицу. Трагедија је поразно деловала и на
Тијанину сестру Милеву, која је Војислава неко време неговала, а
затим се одселила у Српску Црњу, одакле потичу Јакшићи. Изгледа
да се међу њима родило и нешто више од саучешћа, што је било
предмет осуде обеју породица.
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Породица Илић била је позната по свом родољубљу, али није
припадала ниједној политичкој странци. Независност и критика
система, власти, били су основа политичког понашања Јована
Илића и његових синова. То што је Јован Илић, на Светоандрејској
скупштини 1858. године, учествовао у поновном устоличењу
Обреновића није сметало да његови синови буду оштри
противници режима краља Милана Обреновића. Зато се догодило
да се Војислав први пут запосли тек у својој 27. години. Постао је
коректор у Српским новинама.
Следеће године се поново оженио, опет из комшилука, само са
друге стране улице. Друга супруга била му је Зорка, кћер лекара
Градске болнице Јована Филиповића. Не може се рећи да Зорка
није знала да је Војислав удовац, нити да је после породичне
трагедије почео да пије по београдским кафанама. А он је наставио
да пише против краља, који је, по кратком поступку, наложио
да се Војислав Илић 28. јануара 1889. године премести на радно
место дијурнисте при конзулату у Солуну! Међутим, краљ Милан
Обреновић 22. фебруара 1889. године абдицира, те се Илић враћа у
Београд, на радно место коректора Државне штампарије.
Исте године Илић је опет био протеран из Србије. Од 1889. до 1892.
године био је учитељ у српској школи у Турн-Северину. После
паузе од неколико месеци, када је радио у Монополу дувана и
соли, Војислав је 1892. године постављен за писара I класе у
српском конзулату у Приштини. Тамо је за конзула већ
био распоређен Бранислав Нушић, који је такође
писао против власти и за то одлежао робију у
Пожаревцу. Нушић је у Приштину дошао да
попуни упражњено место конзула кога су
убили Арбанаси.
Војислав Илић је већ био изнурен
туберкулозом и неуредним, боемским
животом када су га 1893. године
позвали на вишемесечну војну
вежбу. Иако је, као дипломатски
службеник, могао да одбије учешће
на војним маневрима, који су се
у току лета и јесени одвијали
у близини Великог Градишта
и Пожаревца, Илић се уредно
одазвао. Лоше јесење време, влага
и хладноћа испод војничких шатора
исцрпли су Војислава Илића.
Додатно смрзавање у незагрејаном
карантину Зибевче на српскотурској граници приликом повратка
у Приштину, дотукло је песника и
он је у конзулат стигао почетком
новембра 1893. године са веома високом
температуром. Бранислав Нушић је одмах
послао телеграм у коме је Министарство
иностраних послова обавестио о Илићевом
здравственом стању. Илић је доживљавао
халуцинације. После краткотрајног боравка у
Скопљу, Илића преносе у Београд где умире 21.
јануара 1894. године.
Као да су у министарствима тек пред смрт једног од највећих
српских песника схватили шта ће Србија изгубити његовим
одласком. Зато га краљ Александар Обреновић одликује орденом
Светог Саве V степена, а 19. јанурара 1894. године га унапређује
и поставља за секретара V класе у поштанско-телеграфском
одељењу Министарства народне привреде. Тако је Војислав
Илић последња два дана свога живота званично био поштански
чиновник.
Обзиром на његово здравствено стање, можда тога није био ни
свестан.

Милорад Јовановић
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понуди је било укупно 2.110 лотова
од којих је продато чак преко
1.600. Занимљиво је да је већина
најскупљих лотова продата. И лотови
са ниском почетном цијеном добро
су се продавали, па се дешавало да
излицитирана цијена буде дупло виша
у односу на почетну, што показује
да економска криза није озбиљније
погодила колекционаре поштанских
објеката и новчаница, односно
да сакупљање овог материјала
представља и један вид инвестиције у
нестабилним економским временима.
Трећина материјала се односила на
подручје Србије, и то као Кнежевина
и Краљевина или као окупирана
област за вријеме два свјетска
рата. Од осталих подручја бивших
југословенских република, највише
је била заступљена Хрватска, и то
кроз материјал НДХ и области Фијуме
(Ријека).
Подручје Босне и Херцеговине је било
заступљено са око 300 лотова. Ту се
могао наћи поштански материјал који
је обухватао турску администрацију,
затим аустријску управу, па разна
помоћна издања за Краљевину СХС
и Југославију, а на крају Федерацију
БиХ и Републику Српску. Црна Гора са
поштанском историјом је понуђена
са стотинак лотова, међу којима су
неки били врло интересантни за
специјалисте овог подручја. Словенија
је такође била добро покривена,
посебно са издањима из 1919. са

обиљем ријетких грешака, као и
неколико ријеткости Војне управе
ЈНА из Трста. Укупно је понуђено око
250 лотова. Највишу цијену на аукцији
постигла је новчаница од 100 перпера
Црне Горе из 1912. године. Понуђени
примјерак био је благо пресавијен
и званично је поништен са две рупе.
Означен је у категорији „одличан
други квалитет” и представља најрјеђу
новчаницу овог подручја и уједно
је свјетски раритет. Колико је било
интересовање за ову новчаницу
показује податак да је почетна цијена
била 1.600 евра, и да је продата за
рекордних 7.400 евра.
У области филателије, највишу
цијену достигло је писмо из периода
аустријске окупације БиХ из 1894.
године, које је продато по почетној
цијени од 4.500 евра. Најскупље
продата поштанска марка на аукцији
је из 1868. године са ликом кнеза
Михаила од једне паре. Ово је уједно
и најрјеђа српска марка и постигла је
цијену од 4.100 евра. Међу продатим
филателистичким колекцијама издваја
се збирка Краљевине Југославије, која
је од почетних 1.500 евра достигла
износ од 2.400 евра. Најскупља
серија била је „велика Сента” из
1944. године. То су марке Мађарске
са претиском петокраке звезде и
натписом Југославија, које је користио
Народноослободилачки одбор града
Сенте. Серија је продата за 1.500 евра,
а почета цијена била је 950 евра. Што

Србија 1866. - Михаило Обреновић 10 пара

100 перпера 1912.

се тиче карата и разгледница ту су
биле двије антимасонске пропагандне
карте из 1941. године, које су продате
по цени од 920 евра свака, а њихова
почетна цена износила је свега
по 190 евра. Што се тиче ордења,
највишу цијену је достигао орден
народног хероја – 1.500 евра, а орден
југословенске звијезде првог реда
продат је за 1.300 евра, иако му је
почетна цијена била 900 евра.
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Припремио
Владимир Рачић
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занимљивости

УМАЧ
ОГЛАСИ Тличних
огласа

мали
(невјероватно али истинито)
Изгубљен црни доберман,
молимо ако га неко види –
нека бјежи!
Продајем гитару.
Заинтересовани нека зову на
број 002/904-3756
П.С. Ако се јави дијете, не
спомињите ништа за продају
гитаре. Унапријед хвала.
Посједујем велику плантажу
ораха.
Траже се дјевојке за туцање.

Продајем цјелокупну
Енциклопедију Британика. Није
употребљавана, моја жена све
зна.
Кокам колу.
Продајем вола (бика) да
школујем коња.
Састављам растављене жене.
Тражи се видовњак за
одлично плаћен посао. Он ће
знати гдје се треба јавити.
Собу изнајмљујем претежно
женској особи.
Продајем мерцедес, гарави.
Козе и јариће, продајем и
оплођујем.
Продајем гробницу за
шесточлану породицу.
Купујем виолину у свирном
стању.
Боља госпођа би чувала дијете.
Голубови, вишеструки
шампиони, шаљем их поштом.
Продајем мицубиши колт.
Без цјенкања 2.200 ДЕМ, са
цјенкањем 2.000 ДЕМ.
Голф, 88 годиште, швабо.
Кадет, 87 годиште, трулкаст.
Опел рекорд, мртвачки.
Цитроен АХ, 89. г.,
беспријекоран, мислио сам га
оставити себи.
Продајем трокрилни орман за
вјешање.
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Женски огласи

Мушки огласи

У четрдесетим - 49 година (ако не
и више)
С лободних назора - Већина
мушкараца у граду је интимно
познаје
Атлетског изгледа - Равна ко даска
П рије свега тражи уну тарашњу
љепоту - Турбо габор
Д оброг изгледа - Лажљива
Заразнога осмијеха - Глупа
Њ ежна - Досадна
А вантуриста - Спава са свима?
Романтична - Потребно јако, јако
пригушено свјетло да би добро
изгледала
гола
В оли природу - Не брије ноге,
ни испод пазуха; не користи
дезодоранс
Страсна - Лајавица
Плавуша - Све остале длаке су
црне
Ф еминисткиња - Дебела
Тежина пропорционална висини Дебела и ниска
О сјећа се добро са собом - Јако
дебела
П онека округлија облина Патолошки дебела
М лада у срцу - Једна нога у гробу.

У четрдесетим - 55 година, тражи
комад од 22 до 26 година
С портски тип - Лежи на каучу,
чита Спортске новости, гледа
Еуроспорт 60 сати седмично
Атлетског изгледа - Проводи пуно
времена дивећи се себи пред
огледалом
Тражи уну трашњу љепоту - Велике
црно-сиједе длаке му вире из
носа и из
ушију
С лободних назора - Покушати
ће спавати с вашом сестром и
вечином ваших пријатељица
П рије свега тражи пријатељство Све док сте обоје не свучете
И ма добар смисао за хумор Након десетак пива, вјерује да је
забаван, организује такмичење :
“ко има већег?”
П оштен - Лаже чим зине
З рео - Само првих 6 мјесеци
В јерник- Псује сваких 10 минута
Е моционално стабилан - Већ
више од двије године није
пријављиван, ни кажњаван због
злостављања породице
П ристојан - Каже “молим те” кад
хоће да му донесеш пиво
З на слушати - Могу проћи два
дана да не проговори.
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