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Када бисмо вам сада написали да ће у
августу највјероватније бити регрес,
остатак увода не би био ни прочитан,
знамо. Зато, занемарите прву реченицу,
о њој ћемо нешто касније. Чињеница
јесте да у овим економско-себичним
временима, само вијести наведене
природе могу побудити интересовање
читалаца. Таква су времена дошла,
и ако хоћете привући нечију пажњу,
морате се што боље окитити, тако је и
са вијестима.
Осим кићења, требамо и квалитет, а
он се огледа не само у нашој услузи,
него и уређењу поштанске области, и
то дуго очекиваним, новим Законом о
поштанским услугама РС. Напокон!
У љетњем издању Листа, доносимо
вам и информације о избору нових
чланова Надзорног одбора, о ширењу
поштанске мреже, као и другим
актуелностима, битним за Поште
Српске. Осим наведеног, писали смо
и о нашим колегама, о мјестима са
малим поштама, и великим људима...
Углавном, све што знамо, преносимо
вам у сљедећим странама. И наравно,
да не заборавимо, регрес... Кажу
нам у Синдикату да сходно договору
са Управом Предузећа, очекују
августовско дебљање новчаника...
У том случају, који центиметар више,
неће нам сметати!
Срдачан поздрав!
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д и р е к т о ра ,

9.

редовна сједница

Разматрањем извјештаја Службе за унутрашњу контролу, констатовано је да је
радна дисциплина у првом кварталу ове године смањења у односу на претходни
период. Колективни став који је услиједио из тога сазнања, усмјерен је ка
активном ангажовању свих капацитета у рјешавању поменуте проблематике.

Н а 9. р е д о в н о ј с ј е д н и ц и д и р е к т о р а
Предузећа, највише је било ријечи
о п ри м ј ен и За ко н а о п о ш тан с к и м
у с л у г а м а РС . П р о в о ђ е њ е м о в о г
Закона, Поште Српске дочекала
су бурна реаговања комуналних
предузећа.

обједињеног рачуна за све комуналне
услуге на подручју једне општине. На овај
начин корисницима би било омогућено
јединствено праћење комплетне потрошње.
Позивом у Хало Центар Пошта Српске,
корисници би добили информацију о својим
обавезама по основу горе наведених услуга.
Осим горе наведеног, као битан проблем
са којим је Директор Предузећа Јасминка

констатовано је да референти за маркетинг
у РЈ, требају активније приступити раду на
терену, који преставља најбољи начин за
упознавање корисника са услугама које
пружају Поште Српске.
При томе је неопходно водити рачуна
о флексибилности у односима са
корисницима и проналажењем модула за
прихватање неких њихових специфичних

Нови Закон као успјех и препрека
Р
азматрање пословања Предузећа у
протеклом периоду, те проналажење
модула за рјешавање проблема на
које се наилази у раду , биле су основа
разговора на 9. редовној сједници
директора Предузећа за поштански
саобраћај РС, одржаној 27. маја ове године
у Источном Сарајеву. Након изношења
актуелних проблема са којима се Поште
Српске сусрећу у свом пословању,
приступило се осталим тачкама дневног
реда, које су према Областима у Предузећу,
подјељене у седам цјелина.

Обзиром да је 20. априла ове године
ступио на снагу нови Закон о поштанским
услугама РС, те да је исти изазвао бурна
реаговања појединих предузећа, прва тема
сједнице, било је разматрање насталих
проблема и предлагање рјешења, како би
се превазишле препреке које су се појавиле
као посљедица примјене поменутог Закона.
Закон о поштанским услугама РС, створио
је обавезу доставе рачуна комуналних
предузећа крајњим корисницима услуга
путем Пошта Српске. Како би се наведени
Закон испоштовао, према приједлогу
Области за продају и маркетинг, директори
РЈ, задужени су да на подручју које обухвата
њихова РЈ, изнесу приједлог пројекта
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Кривокућа, упознала директоре РЈ, свакако
су некоректни односи БХ Пошта усмјерени
ка нашем Предузећу, који трају већ дужи
период, а који се односе на оспоравање
захтјева Поштама Српске за додјелу IMPC
кода, као и за равноправно представљање
у Свјетском поштанском савезу. Наредни
период, свакако ће бити у знаку рјешавања
поменутих проблема, који битно утичу на
квалитет услуга који пружамо.
Обзиром да, у наредне три године,
предстоји и либерализација поштанског
тржишта, изнесени су и одређени пројекти
неопходни за стратешки развој Предузећа,
који ће битно утицати на побољшање
квалитета услуга, који је једини предуслов
за опстанак на слободном тржишту.
На састанку је разматран и Нацрт
методологије о расподјели прихода и
расхода по организационим дијеловима,
који ће се примјењивати у извјештавању
о пословању. Комисија за израду
Методологије дала је свој приједлог
Методологије, уз могућност измјене
и допуне, на основу аргументованих
приједлога и примједби директора РЈ.
Како су извршене бројне активности
ка унапређењу постојећих услуга,

захтјева, са којим би на бржи начин
приступили реализацији услуга.

Повећање физичког обима, у наредном
периоду, очекује се од услуге сервиса Брза
пошта, који је у минулом периоду прошао
кроз многе измјене и прилагођавање
потребама корисника.
Велика залагања у претходном периоду
била су усмјерена и на аутоматизацији
шалтера у којима се указала потреба
за истим, тако да је, само у протеклој
години, од 86 планираних, 69 локација
аутоматизовано. Такође, на статанку је
било ријечи и о завршној фази Пројекта
BackBone, који ће омогућити бољи проток
информација,а самим тим и ефикасније
пословање.

Иако за Поште Српске, због утицаја
глобалне економске кризе, предстоји тежак
период у пословању, у наредном периоду,
акценат ће се стављати на константно
отклањање недостатака који битно утичу
на квалитет услуга, који је уједно и једини
предуслов, за опстанак на тржишту, на којем
влада велика конкуренција.
Милена Квочка

Ск упштина

а к ц и о н а ра

Избор нових
чланова
Надзорног
одбора

Владо Прпош, представник Акцијског Фонда РС а.д. Бањалука и Фонда за реституцију РС а.д. Бањалука

О

длукама које су донесене на 22. редовној сједници
Скупштине акционара Предузећа, одржаној
22.06.2010.године, претходила је сједница
Надзорног одбора, одржана крајем маја, са које је
упућен приједлог Одлука на Скупштину акционара, за
расписивање јавног конкурса за избор нових чланова
Надзорног одбора, с обзиром на то да садашњем
Надзорном одбору, 30. јуна ове године, истиче мандат.
С тим у вези, на Сједници Скупштине акционара
Пошта Српске, између осталих, донесена је Одлука о
разрјешењу чланова Надзорног одбора Предузећа,
Одлука о именовању садашњег Надзорног одбора
у Привремени НО, чији мандат траје до окончања
поступка именовања чланова Надзорног одбора
путем јавног конкурса, а најдуже 2 мјесеца; Одлука о
расписивању Јавног конкурса за избор и именовање
четири члана Надзорног одбора Предузећа за
поштански саобраћај Републике Српске А.Д. Бањалука,
испред „Акцијског фонда РС“ а.д. Бања Лука и „Фонда
за реституцију РС“ а.д. Бања Лука (врши се по поступку
предвиђеним Законом о министарским, владним
и другим именовањима). С тим у вези, Скупштина
акционара, донијела је Одлуку о утврђивању услова,
стандарда и критерија, те Одлуку о именовању
Комисије за избор. Комисија за избор се састоји од
пет чланова, од којих су три државни службеници које
именује Влада РС на приједлог ресорног министра,
а два из реда лица који познају процедуре избора
и дјелатности Предузећа. Осим наведених одлука,
донешена је и Одлука о стављању ван снаге Закључка са
XXI Скупштине акционара Предузећа бр. 1.-1151-2-1/10.
од 29.04.2010.године и усвајању Извјештаја независног
ревизора „Ревидере“ д.о.о. Бања Лука о ревизији
финансијских извјештаја Предузећа за 2009. годину
Жељка Кољанчић

Гордана Трнинић, предсједавајући 22. редовне сједнице Скупштине Акционара

Јасминка Кривокућа, директор Предузећа и Предсједник НО Борис Ваљевац
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Актуелно

Законом о поштанским услугама РС у тврђена је организација и функционисање поштанског саобраћаја у РС.
Концепт

у н и в ер з а л н е п о ш тан с к е ус л у г е и с л о б о д н о г т рж и ш та, у

о д р е ђ е н о м в р е м е н у и п о д р у ч ј у, с у п р о т н и с у ј е д н о д р у г о м .

Због

т о га с е у л и бера л и з а ц и ј у т рж и ш та п о ш та н с к и х ус л у га к р ен у л о
п о с т у пн о к р о з р е ф о р м у п о ш т а н с к и х с и с т е м а .

ПИШЕ:

Пиљо Липовац
Савјетник

Реформа поштанског
система у Републици
Српској
С

ви национални поштански системи, па самим тим и поштански
систем Републике Српске, односно Босне и Херцеговине
нераздвојни су дио Свјетског поштанског система. Због
тога, сва кретања која се одвијају у том систему неминовно
се одражавају на националне поштанске системе. Једно од
најактуелнијих питања, које је присутно више од двадесет година је
слободно тржиште поштанских услуга или како се то у савременој
литератури назива, либерализација тржишта поштанских услуга.
Слободно тржиште ствара конкуренцију. На истом се појављује
више оператера који нуде поштанску услугу. Њихов основни циљ
је остварење добити. Конкуренција је јача на оним подручјима и
у домену оних услуга, чијим се пружањем остварује већа добит.
Чињеница је да слободно тржиште доводи до квалитетније и
јефтиније поштанске услуге, али само на одређеним подручјима.
Међутим, концепт слободног тржишта поштанских услуга носи са
собом одређене негативности. У руралним, ријетко насељеним и
економски неразвијеним подручјима, понуда поштанских услуга
или не би била обезбјеђена или би њено пружање захтијевало
високу цијену и лош квалитет, што становништво тих подручја
доводи у дискриминован положај, те се нарушава цјеловитост
јединственог свјетског поштанског подручја. Из наведених разлога,
Конвенција Свјетског поштанског савеза, као и Европски парламент
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утврдили су обавезу земљама чланицама да на свом територију
обезбиједе непрекидно пружање универзалне поштанске услуге,
утврђеног квалитета у свим подручјима земље и по цијенама
приступачним за све кориснике.
Концепт универзалне поштанске услуге и слободно тржиште у
одређеном времену и подручју супротни су једно другом. Због тога
се либерализацији тржишта поштанских услуга кренуло поступно
кроз реформу поштанских система и то кроз неколико фаза.
Прва фаза реформе у Републици Српској извршена је крајем
1996. године, раздвајањем поштанског и телекомуникационог
система. Први Закон о пошти Републике Српске донесен је
крајем јуна 1997. године. Према истом, поштанску дјелатност у
Републици Српској обавља Јавно основно предузеће за поштански
саобраћај Републике Српске. Измјене и допуне овог Закона
извршене су крајем новембра 2001. године, и први пут се дефинише
универзална, а у склопу исте и резервисана поштанска услуга,
коју може да пружа само јавни поштански оператер. Статус јавног
оператера добило је ЈОДП за поштански саобраћај РС. Према овим
измјенама, нерезервисане поштанске услуге могу обављати и
други поштански оператери у складу са овлашћењима добијеним
од надлежних државних органа.

ПОСЈЕТА МИНИСТРА
ПОШТАМА СРПСКЕ
Поводом што боље имплементације новог
Закона о поштанским услугама Републике

Српске, 23. априла ове године, Директор
Пошта Српске, Јасминка Кривокућа, одржала је радни састанак са министром
саобраћаја и веза у Влади РС Недељком Чубриловићем, и главним републичким инспектором за саобраћај и везе Даниславом
Драшковићем.

Друга фаза реформе у РС, према слободној процјени, отпочела
је доношењем Закона о поштанским услугама РС, који је ступио
на снагу 20. априла ове године. Потреба за доношењем истог,
проистекла је из више разлога, од којих су најзначајнији слиједећи:
Од времена доношења Закона о пошти РС одржана су два
конгреса Свјетског поштанског савеза (2004. и 2008. године).
На оба Конгреса потврђен је концепт универзалне услуге, а на
последњем је значајно оснажена улога овлаштеног оператера, тј.
правног лица службено именованог од државе-чланице да обавља
поштанске услуге на свом подручју и испуњава обавезе везано уз
те услуге које проистичу из аката Савеза (првенствено се мисли на
универзалну услугу);
Поштанске директиве европског парламента и Савјета Европе
97/67 ЕЦ измијењене су и допуњене директивама 2002/39 ЕЦ
и 2008/6 ЕЦ. Основни принципи ових директива односе се на:
обавезу осигурања обављања универзалних услуга и у случају
њихове неекономичности, резервисане поштанске услуге за јавног
оператера, оснивање регулаторног тијела независног од јавног
оператера и финансирање универзалне услуге. Иако земље са
статусом придружених чланица, међу којима је и БиХ, нису дужне
поштовати поштанске директиве све до уласка у ЕУ, постоји
потреба поступног усклађивања законодавства, као посљедице

С обзиром на то да руководство Предузећа,
сматра веома битном, сарадњу са ресорним
министарством, на поменутом састанку, дати
су приједлози који су усмјерени на заједничко
дјеловање и што квалитетнију имплементацију
новог Закона о поштанским услугама РС, који
је ступио на снагу 20. априла 2010. године.

обавезе из потписаног Споразума о стабилизацији и придруживању
између БиХ и ЕУ.
Закон о поштама БиХ донесен је априла 2005. године, а на основу
истог отпочиње са радом Агенција за поштански саобраћај БиХ,
која између осталог издаје и лиценце за вршење поштанских услуга.
У пракси се показује неусклађеност и недовољна дефинисаност
процедура и услова при регистрацији оператера поштанског
саобраћаја, као и надзора над њиховим радом. При том поједине
одредбе Закона о пошти РС нису усклађене са одредбама Закона о
поштама БиХ;
Финансирање универзалне поштанске услуге је кључно питање
у периоду поступне либерализације тржишта поштанских услуга,
поготово у земљама као што је наша. Пружање ових услуга, које су
законска обавеза јавног оператера, у садашњем степену развоја
производи губитке, које исти сам сноси. Овим је јавни поштански
оператер стављен у неравноправан положај са другим поштанским
оператерима који имају могућност избора и врсте услуге и
подручја пословања. У таквим околностима јавни поштански
оператер нема могућности да обезбиједи такав раст и развој
који му обезбјеђује конкурентност на слободном тржишту. На
тржишту поштанских услуга РС појавио се низ субјеката који се баве
преносом поштанских пошиљака, а да за то нису регистровани.

Гласило Предузећа за поштански саобраћај РС а.д. Бања Лука  Број 77  Година XII  Бања Лука  Јул 2010.
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ПОШТАНСКИ ОПЕРАТЕРИ БИХ У ОРГАНИМА СПС
Према члану два свјетске поштанске конвенције, утврђено је да
су државе чланице, обавезне обавијестити Међународни биро
о називу и адреси једног или више оператера, који су званично
одређени за обављање поштанских услуга, на својој територији и
за испуњавање обавеза које проистичу из аката СПС. Међутим,
БХ Поште Сарајево су се 1992. године, регистровале у СПС-у као
држава чланица СПС-а, те су до 2005. године, сматране јединим
оператером у БиХ. Те године, Министарство комуникација и
транспорта Босне и Херцеговине својим дописом број 07-29472/05 обавјештава Међународни биро о статусу поштанских
администрација у БиХ на тај начин да су БиХ Поште Сарајево
оператер на државном нивоу, док су ХП Мостар и Поште
Српске, оператери на ентитетском нивоу. За овакав начин
представљања поштанских оператера, Министарство није имало
правног утемељења, јер су сва три поштанска оператера равноправна. Од тог времена Поште Српске, стално иницирају, да се
СПС обавијести о равноправности поштанских оператера у
БиХ, а у складу са чланом три Закона о поштама БиХ који гласи:„представљање поштанког система БиХ, у СПС, и другим
међународним организцијама, мора обезбиједити потпуну равноправност свих јавних поштанских оператера БиХ.“
Министар комуникација и транспорта БиХ у току 2009. године,
именовао је комисију са задатком да сачини приједлог одлуке о
начину представљања јавних поштанских оператера из БиХ у
органима Свјетске поштанске уније.
Савјет министара на сједници одржаној 22. априла 2010. године, донио је наведену одлуку која је наступила осам дана
касније. Према наведеној одлуци, у органима СПС-а, јавне
поштанске опетере из БиХ представљаће координациони органи
сачињени од сва три јавна оператера и то за послове, националног
координатора у Фонду за квалитет услуга, за поштанску стратегију,
и за националног коресподента за одрживи развој. С тим да се
представници смјењују у оквиру мандата од три године. Односно,
сваке године, мијења се предсједавајући.
Јавни поштански оператери могу појединачно меновати своје
представнике и то за послове односно питања која се односе
на писма, пакете и Брзу пошту, за хитне послове оперативне
природе и послове везане за филателију. Задатак Министарства
транспорта и комуникација БиХ да СПС обавијести о
именованим представницима. Поште Српске, доставиле су имена
својих представника наведеном министарству, међутим, до данас
тај акт није достављен СПС-у.
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Законом о поштанским услугама РС утврђена је организација и
функционисање поштанског саобраћаја у РС. Поштанске услуге
обављају оператери поштанског саобраћаја: „Поште Српске“ као
јавни поштански оператер и други поштански оператери, који
морају да испуњавају прописане услове.
Универзална поштанска услуга мора бити организована под
једнаким условима, за све кориснике поштанских услуга на цијелом
подручју РС и исте се обезбјеђују сваког радног дана, најмање пет
дана у недјељи, осим под ванредним условима и географским
приликама . Јавном поштанском оператеру – „Поштама Српске“
утврђена је обавеза да обезбиједи трајно, непрекидно и квалитетно
пружање ове услуге. За извршење ове обавезе, јавни поштански
оператер мора ангажовати значајне људске и материјалне ресурсе,
чије финансирање се не може обезбиједити од прихода насталих
вршењем ових услуга. Због тога је, а у циљу да се обезбиједи
финансирање универзалне услуге, предметним законом, у оквиру
подручја универзалних услуга утврђен асортиман услуга, тзв.
резервисане поштанске услуге, које може да обавља само јавни
поштански оператер. Треба нагласити да се асортиман ових услуга
постепено смањује све до потпуне либерализације.
Међутим, пракса је показала, да приходи остварени вршењем
резервисаних услуга нису довољни да покрију трошкове
универзалне услуге. Због тога је у Закону утврђено, да јавни
поштански оператер настали губитак покрије из добити оствареном
вршењем нерезервисаних односно неуниверзалних услуга, а ако и
то не буде довољно, дио недостајућих средстава обезбјеђује се из
Буџета РС. Овакав концепт финансирања универзалне услуге није
повољан по јавног поштанског оператера, јер добит коју оствари
од вршења неуниверзалних услуга, умјесто да усмјери у свој развој,
исту усмјерава у покриће губитака, који произилазе из обавеза
наметнутих од стране државе, односно ентитета. Реално би било
да се цјелокупно финансирање универзалне услуге обезбиједи из
Буџета.
Функција надзора над примјеном законских и других прописа
којима се уређује област поштанских услуга и инспекцијског
надзора, у надлежности је Министарства саобраћаја и веза РС,
односно Републичке управа за инспекцијске послове, од изузетног
су значаја за уређење тржишта поштанских услуга у овој фази
реформе.
Укратко се може рећи да ову фазу реформе поштанског система РС
карактерише уређење тржишта поштанских услуга уз обезбјеђење
универзалне поштанске услуге. Поред тога, у овој фази неминовно
је утврдити политику и стратегију развоја тржишта поштанских
услуга, којима би се утврдиле наредне активности, димензионисане
временски, просторно и по носиоцима, које ће поступно довести
до потпуне либерализације.

Актуелно

Отворена Пошта 78119 Бањалука

У

бањалучком насељу Росуље, тачније у Вождовачкој бр.2,
почетком маја ове године, отворена је Пошта 78119 Бањалука.
Како би се приближили корисницима, те им омогућили
квалитет, Поште Српске поред свакодневног унапређења својих
услуга, теже да прошире поштанску мрежу шалтера у свим
насељима у којима се за то укаже потреба. Претходне четири
године, с циљем стварања што повољнијих услова за кориснике,
руководство Предузећа је ставило акценат на отварање нових
пошта и шалтера, у свим гушће насељеним подручјима. Поште
Српске, на овај су начин увијек доступне својим корисницима,
те задржавају стечено повјерење. Ово је 31. пошта на територији
општине Бањалука, а 84 у саставу Радне јединице за поштански
саобраћај Бањалука. Највећу корист од отварања ове Поште ће,
наравно, имати становници Росуља, који ће моћи сваким радним
даном од 08.00 до 20.00 и суботом од 8.00 до 14.00 часова, обавити
све услуге које пружа наше Предузеће.

Отворен издвојени шалтер поште 78101
Бањалука

И

здвојени шалтер поште 78101 Бањалука, који се налази у
бањалучком насељу Петрићевац, у Његошевој 81 б, почео је са
радом крајем априла ове године. Ово је 14. издвојени шалтер
на територији општине Бањалука, а 29 у саставу Радне јединице за
поштански саобраћај Бањалука.
Становници бањалучког насеља Петрићевац моћи ће сваким
радним даном од 10.00 до 17.00 и суботом од 8.00 до 13.00 часова,
да обаве све услуге које Поште пружају.

ПОШТЕ СРПСКЕ ПОДРЖАЛЕ
ПРОЈЕКАТ ВЛАДЕ РС –
„ПРВИ ПОСАО“
Завод за запошљавање Републике Српске расписао је
конкурс за запошљавање 1500 приправника ВСС, које
Влада РС финансира са 60%, а послодавци са 40%.
Поште Српске, подржавањем овог програма Владе РС,
желе омогућити младим људима обављање приправничког
стажа, а све у циљу лакшег запошљавања у будућем периоду.
Да би спровели поступак пријема приправника, Управни
одбор Завода, донио је Одлуку да Поште Српске испуњавају
све услове наведене у Конкурсу, након чега је услиједило
потписивање уговора са Заводом за запошљавање, тачније,
након потписаног Уговора, донесена је одлука о пријему
15 приправникa, са завршеним Економским, Правним и
Саобраћајним факултетом.
Важно је напоменути да је ово други пут да Поште
Српске учествују у Владином пројекту „Први посао“. Свој
приправнички стаж, крајем 2009. године, успјешно је
завршило 20 приправника високе стручне спреме.
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Н

а Палићу, од 21.04. до 23.04.2010.
године, одржана је 10. јубиларна
конференција „Е-трговина 2010“,
посвећена популаризацији електронског
пословања у Србији и региону Југоисточне

Европе. Конференција је намјењена
првенствено пословним људима
заинтересованим за информације о
савременим достигнућима у овој области,
те могућностима за њихову примјену
у земљи и региону. Управо из горе
наведених разглога, и Поште Српске су
редован учесник оваквих конференција,
с циљем праћења новости на тржишту, те
унапрјеђења традиционалног поштанског
система.
Ове године, поред презентације радова и
организовања дискусија у оквиру тематских

области, додјељена су и признања ” ETRGOVINA AWARD 2010 ” за најбоља домаћа
„e-business“ и „e-commerce“ рјешења
у протеклој години. Скуп представља
мjесто окупљања домаћих и иностраних
стручњака из ове области са циљем да
учесницима скупа ( предузетницима,
менаџерима, информатичарима) омогући
анализу тренутног стања, као и да укаже на
могуће правце даљег развоја електронског
пословања. Циљ ове конференције је
упознавање привредника са актуелним
трендовима у области е-пословања и
могућностима да приказана рјешења и
искуства, примјене у свом окружењу. На
поменутом скупу, испред Пошта Српске,
били су Бранко Лепир, Извршни директор
за продају и маркетинг и Мирослав
Јерковић, савјетник Извршног директора за
информационо-комуникационе технологије
и разој.

МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
У МЕЂУГОРЈУ
Прва међународна конференција под називом „Заштита
и транспорт новца у Босни и Херцеговини“, одржана
је почетком априла у Међугорју. У дводневном раду
конференције, учеснике су, о актуелној проблематици из
ове области, упознали представници академске заједнице,
Централне банке Босне и Херцеговине, агенције за
обезбјеђење, осигуравајућа друштва, компаније за израду
новчаница и опреме за транспорт, као и експерти за кеш
менаџмент из земље и иностранства. Поред предавања,
учесници су, у склопу конференције, имали прилику да
присуствују и показној вјежби „Одбрана од напада на
транспорт вриједности“ коју су посебно за ову прилику
презентовали припадници специјалне јединице СИПА.
На овој конференцији, Поште Српске представљале
су, Сњежана Мартић, извршни директор за поштански
саобраћај, Мирјана Даниловић, руководилац Службе за
платни промет и Милена Квочка, стручни сарадник за
односе с јавношћу. Осим представника Пошта Српске, на
конференцији је присуствовао и велик број представника
комерцијалних банака, микрокредитник организација,
великих трговачких центара, осигуравајућих друштава,
као и представници агенција за осигурање и сигурносних
система у БиХ.

К рат к е

вијести

Уговори „Брза пошта“
Уникредит банка

М:тел

Ове године 15. маја, закључен је Уговор о преносу пошиљака
Брзе поште у унутрашњем поштанском саобраћају између Пошта
Српске, и Уникредит Банке д.д. Бањалука. Уговором су обухваћене
све филијале ове Банке, тачније 42, на подручју Републике Српске.
Уговор подразумијева пренос пошиљака Брзе поште из централе
ка филијалама, из филијала ка централи, те пренос између филијала
на подручју које покрива поштански систем РС. Овај уговор је
проширење сарадње са Уникредит банком.

Када је ријеч о сарадњи са „М:tel“-oм, настављамо успјешну
сарадњу, односно проширујемо сарадњу везано за пренос
пошиљака Брзе поште. У претходном периоду смо направили
одличан посао и сарадњу са „М:tel“-oм, у вези са преносом
замјенских телефона. Сада ћемо вршити пренос пошиљака Брзе
поште за све продајна мјеста и канцеларије „М:tel”-a на подручју
БиХ. Сa реализацијом овог посла, Поште Српске кренуле су
претходног мјесеца.
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РЈ БИЈЕЉИНА
У радној јединици Бијељина, крајем маја, одржан је састанак са
представницима предузећа који су обављајући своју дјелатност, дужни
примјењивати Закон о поштанским услугама РС. Директор РЈ Бијељина
Димитрије Иванић, те референт за маркетинг Миленко Делић, на
поменутом састанку осим што су представнике фирми упознали са
најновијим законским одредбама које регулишу проблематику на
тржишту поштанских услуга, презентовали су и услуге Пошта Српске,
између осталих, услугу Брзе поште те Хибридне поште. Важно је поменути
да су представници Пошта Српске, на састанку са Електро-Бијељином,
на основу њихове базе, већ преуредили податке и припремили према
доставним реонима, како би спремно дочекали склапање Уговора о
подјели рачуна за електричну енергију. На састанку су између осталих,
присуствовали представници предузећа А.Д. Водовод и канализација,
ЈП Градска топлана, ЈП Дирекција за изградњу и развој града, Комуналац
А.Д. и други.

5. «NO LIMIT ADVERTISING“ ФЕСТИВАЛ
„Супер поштар“ освојио сребро
Реклама Супер поштар је у скупини Видео у категорији Услуге, освојила сребро
на "No limit" фестивалу. Рекламу "Супер поштар", израдила је агенција "No limit"
из Бањалуке. "No limit" је босанскохерцеговачки фестивал оглашавања који се у
Сарајеву, одржава од 2003. године. На фестивалу се оцјењује локална креативност
и награђују најбоље креативне идеје у 11 група и више од 20 категорија.
Мисија "No limita" је да промовише креативност у оглашавању, па сваке године,
традиционално, креативци шаљу своје радове.
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Актуелно

Слу жба

з а м е ђ у н а р о д н у и п о ш та н с к у с а ра д њ у

Поште Српске у Риму
С а с т а н а к Р а д н е г р у п е з а ж и в о т н у с р е д и н у (P o s t E u r o p ) ј е о д р ж а н у Р и м у
17. и 18. м а ј а 2010. г о д и н е . Г л а в н е т е м е с а с т а н к а с у б и л е : п о б о љ ш а њ е
м е т о д о л о г и ј е з а п р и к у п љ а ње п о д ата к а о е м и с и ја м а гасо в а с а е ф ек т о м с та к л ен е

(ГСБ), н о в а е к о л о ш к а р ј е ш е њ а у у р б а н и м
(з е л е н и) п р о ј е к т и п о ш та н с к и х о п е рат е ра .
баште

С

лужба за међународну и поштанску
сарадњу Пошта Српске, прикупила
је податке о емисијама ГСБ
нашег Предузећа за 2009. годину, и
прослиједила их ПостЈуропу (PostEurop).
Наредни корак је верификација ових
података коју врши независна ревизорска
кућа (Ernst & Young) ангажована од стране
ПостЈуропа. Верификација подразумијева
посјету представника ове куће Поштама
Српске и анализу података о емисијама
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подручјима и еколошки

ГСБ као и начина на који су прикупљени.
Планирано је да у периоду јун-септембар
2010. године, верификација података о
емисијама ГСБ, осим у Поштама Српске,
буде извршена и у поштама Италије,
Француске, Финске, Аустрије и Мађарске.
Код поштанских оператера, који су поред
ПостЈуропа чланови и IPC-а (IPC – International Post Corporation), јавља се проблем
паралелног мјерења и извјештавања (и у
оквиру ПостЈуроповог и у оквиру IPC-овог

програма за смањење емисија ГСБ) и на
састанку су анализиране могућности за
превазилажење овог проблема.
Осим овога било је ријечи и о формирању
Фонда за компензацију емисија у оквиру
Свјетског поштанског савеза (СПС).
Средства за овај Фонд би обезбјеђивали
развијени поштански оператери и ова
средства би се користила за реализацију
зелених пројеката мање развијених
поштанских оператера.
Домаћин састанка, Поште Италије
представиле су своје резултате у области
заштите животне средине. У оквиру
ових активности формирана је посебна
организациона јединица за управљање
енергијом. У последње три године је
разним мјерама за повећање енергетске

П О Ш Т А НСКИ С А ОБР А Ћ А Ј

Ме ђународни
ефикасности смањена потрошња
енергије за 30 % а тиме и емисије ГСБ.
Тренутно је у фази тестирања пројекат
увођења електричних доставних
возила специфичног изгледа у неколико
италијанских градова.

Састанак Радне
групе за квалитет
"Post Europ"-a

Наредни пројекат Пошта Италије су
Зелене станице (Green Stations) које
служе за пуњење батерија електричних
возила, а електричну енергију производе
из енергије сунца преко соларних панела
који уједно представљају и једну врсту
надстрешнице. У првој фази пројекта
ове станице ће се користити за возила
Пошта Италије, али је касније предвиђена
и њихова комерцијална употреба, попут
данашњих бензинских пумпи.
Представницима града Рима, који су
такође присуствовали овом састанку,
представљена је идеја под називом
Зелени градови (Green Cities). Тренутна
ситуација у већини градова је таква да су
централне градске зоне преоптерећене
разноразним возилима за снабдијевање,
комбијима и сл. и то зато јер свако
предузеће снабдијева само своје објекте
и та возила су углавном полупразна.
Овај пројекат предвиђа блиску сарадњу
поштанских оператера и градова на
начин да поштански оператери, као
специјалисти у области логистике,
градовима понуде логистичка и
саобраћајна рјешења која ће допринијети
већем квалитету живота у урбаним
срединама. Другим ријечима, градске
власти би само возилима поштанских
оператера дозвољавале приступ у
централне градске зоне.
Фондација за одрживи развој је
учесницима састанка представила
пројекат који је реализован у сарадњи
са жељезницама европских држава.
Предност жељезница у односу на друге
видове транспорта је њихов знатно
мањи утицај на животну средину. Та
предност је искоришћена у оквиру овог
пројекта чију основу чини информатичка
платформа која обједињује базу података
(жељезничке руте, растојања, редови
вожње, ...) и „оn-line“ алат који рачуна
утицај жељезнице на животну средину
како код превоза путника, тако и код
превоза терета. Овакви тзв. зелени
калкулатори су већ развијени од стране
великих свјетских логистичких компанија
али и поштанских оператера попут Поште
Норвешке.

Дарко Тутњевић
Служба за међународну и
поштанску сарадњу

п о ш та н с к и с а о б раћ а ј

На састанку у Москви, представници Пошта Српске, били су
Извршни директор за поштански саобраћај Сњежана Мартић и ССС
за међународни поштански саобраћај Марија Медаревић.

Девети

с а с та н а к

Ра д н е

групе одржан је у

о с и м о в о г , о д р ж а н ј е и с а с та н а к

Ра д н е

Москви

од

22.

24.05. 2010. г о д и н е ,
"P o s t E u r o p "- a

до

гр у пе за операци је

Р

адна група за квалитет већ неколико година улаже велике напоре у вези са
побољшањем квалитета поштанских услуга. То се посебно односи на земље у
транзицији, којима и ми припадамо, а којима се пружа могућност кориштења средстава
из Фонда за квалитет Свјетског поштанског савеза, с циљем побољшања квалитета услуга
и дјелатности. Путем ове радне групе организује радионице гдје доводи угледне експерте
из развијених држава који преносе своја искуства кроз разне презентације, излагања, као и
практичне вјежбе.
Прије самог састанка Радне групе, одржана је радионица за оне оператере који учествују
у „HQ- HQ“ или „UNEX“ системима мјерења квалитета, а у циљу бољег и квалитетнијег
кориштења и анализе података добијених из eDACS-a (eDACS је on-line извјештај о
постигнутом квалитету у односу на постављене стандарде). Први дан састанка Радне групе
наше Предузеће је имало веома запажену презентацију која заправо представља наставак
Анализе процеса започете прије годину дана када су нам у посјети били представници
"Post Europ"-а који су увидом у наше процесе рада дали смјернице и препоруке шта
бисмо могли унаприједити. Ова презентација је представљање онога што смо урадили и
унприједили за ових годину дана од њихове посјете. Презентација је оцијењена највишим
оцјенама, а сам "Post Europ" је веома задовољан нашим унапрјеђењем, како квалитета, тако
и цјелокупних операција. Такође, представници "Post Europ"-а, најавили су сљедећу посјету
Поштама Српске, тј. трећу фазу Анализе процеса, у прољеће 2011. године.
Осим представника "Post Europ"-а и Поште Русије као домаћина, састанку су присуствовали
и представници ИПЦ-а (International Post Corporation), Свјетског поштанског савеза,
Србије, БХ Поште, ХП Мостара, Пољске, Естоније, Бјелорусије, Словачке, Украјине, Бугарске,
Норвешке, Данске, Француске, Њемачке, Белгије...
На крају, битно је поменути идеју водиљу ове Радне групе, а то је „Не можеш поправити оно
што не можеш измјерити”, из чега јасно произилази да је мјерење постигнутог квалитета
веома важна карика у цјелокупном процесу, јер без мјерења не знамо колико смо постигли
или нисмо постигли, и шта бисмо требали побољшати.
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Марија Медаревић
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с лу жба за међународну и поштанск у с ара дњу

Поште Српске

у

Буд и м п еш т и

Форум генералних директора
поштанских оператера из
Централне и Источне Европе
П

од покровитељством Post Europ-а,
у Будимпешти је 14. и 15. априла
2010.године, одржан први Форум
генералних директора поштанских
оператера из централне и источне Европе.
Тема Форума била је значај регулаторног
оквира и како утицати на њега. Говорило се
и о томе које могућности имају директори
у контексту брзомијењајућег европског
и националног поштанског регулаторног
уређења, као и питање либерализације
поштанског тржишта у Европској Унији.
Закључено је да директори пошта могу
повећати конкурентност предузећа
утицањем на регулативни оквир
(лобирањем код политичара да се створе
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што повољнији услови за пошту, новинара
који имају утицај на јавно мијење и других
заинтересованих страна); повећањем
генерисања прихода предузећа кроз
иновације (отварањем нових услуга) и
контролом трошкова.
Говорећи о либерализацији тржишта,
учесници су нагласили да брза
либерализација тржишта није прихватљива
за јавне оператере док спора или никаква
либерализација није прихватљива за
регулатора и кориснике поштанских услуга.
Постепена либерализација је компромисно
рјешење - одржаће се универзална
поштанска услуга, корисници ће имати
бољу услугу по нижој цијени.

Земље код којих је већ наступила
либерализација су Велика Британија,
Шведска, Финска, Естонија, Њемачка и
Холандија.
У Будимпешти, учесници Форума
размијенили су и друге битне информације
везане за модернизацију поштанских
система. Учешћем на овом Форуму, Поште
Српске показале су да су спремне на
увођење нових идеја у традиционални
систем.
Милица Арбутина
руководилац Службе за међународну и
поштанску сарадњу

Ф ИЛ А ТЕЛИ Ј А
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„Свјетско првенство у
рафтингу“ - најљепша
поштанска марка

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ РС А. Д.
БАЊА ЛУКА
Број: 1.-2110-1/09
Дана, 09.06.2009.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
16.06.2009. године и у Области за продају и маркетинг, Предузећа за поштански саобраћај Републике
Српске А.Д. Бања Лука, у циљу обиљежавања првог дана пуштаwа у продају пригодне поштанске
марке “150 година од рођења Паје Јовановића”.
2. Ово Рјешење објавиће се у листу “Поштоноша“ – гласилу Предузећа за поштански саобраћај
Републике Српске А. Д. Бања Лука.
ДИРЕКТОР
Јасминка Кривокућа, дипл.ецц
***
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ РС А. Д.
БАЊА ЛУКА
Број: 1.-2110/09
Дана, 09.06.2009.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
“150 година од рођења Паје Јовановића”

Путем

п о ш тан с к е м а рк е људ е ш и р о м с в и ј е та у п оз н а ј е м о

са к улт урним, спортским и историјским дешавањима код
н ас, п а с а с и г у рн о ш ћу м ож е м о ре ћи д а п о ш тан с к е м а рк е
н а ј б о љ е п р о м о в и ш у н а ш у з е м љ у.

П

оште Српске, традиционално, сваке године, организују избор
најљепше поштанске марке Републике Српске у протеклој
години, те учесницима ове наградне анкете додјељују
симболичне награде. У овогодишњој наградној анкети, на адресу
Пошта Српске, приситигло је укупно 1142 гласа, од којих 365 путем
дописница и писама, 158 путем Хало центра и 619 гласова путем
интернета.
Прва награда, мала збирка поштанских марака Републике Српске,
додијељена је Милану Вуковићу из Рађића, код Кнежева. Осим ове, на
адресе још двадесет учесника наградне акције, отишли су комплети
поштанских марака РС издатих у 2009.години, затим, комплети
коверата првог дана (FDC) издатих у 2009. години, претплата на
поштанске марке РС у 2010. години, те претплате на коверте првог
дана (FDC) у 2010. години. Највише гласова добила је пригодна
поштанска марка Свјетско првенство у рафтингу, и тиме однијела
побједу као најљепша поштанска марка Пошта Српске у 2009. години.
Обзиром да је Република Српска, прошле, 2009. године, била
домаћин великог догађаја као што је Свјетско првенство у рафтингу,
Поште Српске су, прије свега жељеле да са издавањем пригодне
поштанске марке подрже ову, као и друге манифестације сличног
карактера које увелико утичу на позитивни тренд развоја наше
земље.
Пригодна поштанска марка Свјетско првенство у рафтингу издата
је у тиражу од 20.000 комада. У блоку се налазе двије поштанске
марке номиналне вриједности 1,50 КМ. Уз блок марку издат је и
ФДЦ коверат, односно коверат првог дана, у тиражу од 300 комада,
вриједности 2 КМ . Графичку припрему марке урадили су дизајнери
Пошта Српске, Небојша Ђумић и Божидар Дошеновић, а штампу
Форум, Нови Сад. Поред поштанске марке, дизајнери Пошта Српске,
су за ову прилику осмислили и визуелни изглед разгледница са
мотивима рафтинга.
Служба за поштанске марке и вриједноснице

1. Дана 16.06.2009. године пустиће се у продају пригодна поштанска марка под називом “150 година од
рођења Паје Јовановића”.
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:
- 1,40 КМ, - мотив лик Паје Јовановића.
4. Тираж серије је 15 000 серија.
5. Пригодна марка из овог Рјешења важи за плаћаwе поштанских услуга неодређено 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
Ђумић. 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.ецц
***
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.
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Пре дс тављање ра дних је диница

РЈ З в о р н и к

РЈ Зворник – 150
километара уз
ток ријеке
Дрине

П у т у ј у ћ и у н е к е ЈПМ к о ј е п р и п а д а ј у
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Д р и н у , т а ч н и ј е , п р о т е ж е с е н а 150
к и л о м е та ра то к а о в е ри ј ек е
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Миодраг Петровић
Рођен је 13.11.1960. године, у Сајтовићима,
општина Осмаци. Каже, рођен је у СФРЈ, јер
је тада постојала... Средњу школу завршио је у
Тузли, а Економски факултет у Сарајеву.
У Поштама Српске ради од априла 1996.
године. Прије тога, радио је у просвјети,
текстилној индустрији и
органима управе.
Ожењен је, отац
двоје дјеце.

У

претходним бројевима, представили
смо све радне јединице поштанског
система, осим Радне јединице за
поштански саобраћај Зворник. Можемо
рећи да са овом репортажом, затварамо
један круг. Пут у Зворник, није нам био
непознат, с обзиром на то да смо у овај
град већ долазили. Љубазност наших
колега, није се промијенила, иако Дрина
јесте. Од нашег последњег доласка,
значајно се приближила зворничким
друмовима...
Радна јединица Зворник протеже
се уз обалу ријеке Дрине између
радних јединица Бијељина и Соколац.
Најудаљеније јединице поштанске мреже
у РЈ Зворник су Пошта 75412 Пилица и
Пошта 75436 Скелани, гдје раздаљина
износи 135 километара. Пошта75400
Зворник, налази се у самом центру, а у
истој згради смјештена је и Управа ове
радне јединице. Према договору, дочекао
нас је директор Миодраг Петровић,
који нам је говорио о актуелностима,
и то не само у пошти, него и у самом
граду. Прича, да је нови Закон о
поштанским услугама РС, донио велику
ангажованост запослених, те објашњава
да је у току кампања на нивоу Општине.
Директор Петровић истиче да је ријеч
о кампањи према физичким и правним
лицима, гдје се писмено обавјештавају
предсједници савјета етажних власника,

да поставе поштанске ковчежиће, што је
и законска обавеза, јер су у супротном,
у разним ситуацијама, поштоноше
изложене ризику. „Првенствено је ријеч
о сигурности уручења пошиљака“,
каже директор ове Радне јединице, и
објашњава да и инспекција, ради свој
посао. Општински инспектори обишли
су скоро сва предузећа, те дали налог за
спровођење новог Закона.
Миодраг Петровић, у својој Радној
јединици истиче тимски рад, каже да је
задовољан међуљудским односима, те
односом према послу. Посебно истиче
добар однос са шефовима Одсјека,
Стојанком Жугић (Економски), Браном
Токановићем (Правни) и Мирославом
Васиљевићем (Поштански). У овој
радној јединици углавном раде радници
са доста година искуства, тако да је
старосна структура виша у односу на
друге радне јединице. Међутим, недавно
је колектив подмлађен, те је запослено
16 нових радника старости између 20 и
25 година. Петровић истиче да су се и
млађи добро уклопили и да одговорно
раде свој посао. Сматра да је најбољи
начин да млади уче од старијих колега.
На тај начин нове идеје се спајају са
традиционалним пословањем поштанског
система. Када је ријеч о финансијском
резултату, РЈ Зворник, у претходне три
године показује позитиван резултат, тако
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Инвестициона
улагања на
подручју РЈ:
Највећа
инвестициона
улагања
извршена су на објектима Поште
75440 Власеница и Поште 75450
Шековићи. На овим објектима
урађен је нов кровни покривач, а на
објекту Поште Власеница, изведени
су и радови на санацији темеља и
фасадерски радови. На објектима
Пошта 75430 Сребреница и 75433
Поточари, саниран је кров. Извршена
је куповина простора у Милићима
за потребе ЦИПС-а и простора за
потребе Поште 75453 Папраћа, док
је у објекту Управе РЈ и Поште 75400
урађена реконструкција гријања.
Запослени у РЈ уз подршку Области
за инвестиције и набавку, извели
су радове на ентеријеру у Поштама
75446 Милићи, 75420 Братунац,
те Пошти 75404 Гуштери. Овим
радовима обезбјеђена је заштита
објеката, и створени су бољи услови за
рад запослених.
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Шефови одсјека у РЈ Зворник

Стана Башић, Управница Поште 75405 Цапарде

да је број јединица поштанске мреже које
послују с губитном сваке године мањи.
У 2009. години, веће расходе од прихода
имале су четири ЈПМ, док је укупан
губитак ових пошта износио 22.792,43 КМ.
Петровић истиче да наплату комуналних
услуга, телефона и електричне енергије
у банкама без провизије, знатно умањује
приходе по основу платног промета.
Резерве у повећању прихода од овог
посла су у наплати на дому.

Нада Мацановић

Раднице Поште 75400 Зворник
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Путујући кроз радне јединице нашег
система, схватили смо да је увијек,
највећа спона између поште и корисника
услуга – поштоноша. Другачије није ни у
РЈ Зворник. Међу најбољим поштоношама,
у овој Радној јединици, истичу Борислава
Ћебића. Поштоноша Ћебић, има 48
година, те 26 година радног стажа. У
поштански систем, прича нам, запослио
се још у Сарајеву 1984. године. Прије
једанаест година, запослен је у РЈ Зворник,
у Пошти 75400 Зворник. Борислав
скромно додаје да су и друге колеге
једнако одане свом послу. Прича нам да
је у послу једног поштоноше веома битно
да корисници увијек буду задовољни.
Тако се, каже Борислав, он према послу
односи већ ево трећу деценију. На истом
реону, ради већ годинама, али по потреби
ради и на другим реонима. Понекад
одлази и на сеоску доставу Дрињаче, на
замјену. Посао обавља „пјешака“, те се на
дан попне уз 6 000 степеница, понекад
и до 9 000, што је како каже, најбоља
рекреација. Осим Борислава, директор
Петровић истиче и радника са највише
радног стажа. Од жена запослених у
пошти, највише година радног стажа
има Нада Мацановић, запослена у пошти
75400, са 25 година стажа и 54 године
старости. Иако је Нади смјена била при
крају, а посао је морао бити завршен,
издвојила је за нас мало времена,
како бисмо се упознали са женом која

Најбољи поштар у РЈ, Борислав Ћебић

Колеге из Поште 75420 Братунац

ШЕСТ ВИЈЕКОВА ЗВОРНИКА
НА ПОШТАНСКОЈ МАРКИ
Обзиром да општина Зворник, ове године обиљежава јубилеј у
свом постојању, односно 600. година, Поште Српске су увидјеле
потребу за издавањем пригодне поштанске марке 600. година
Зворника, која ће остати као трајни печат овог значајног догађаја, како
за општину Зворник, тако и за цијелу Републику Српску. Тим поводом одржана је и
промоција пригодне поштанске марке под називом 600. година Зворника. Ова марка издата
је на основу Програма о издавању поштанских марака и вриједносница за 2010. годину,
номиналне вриједности 0,70КМ, и тиражом 15.000 комада.

Покривеност
територије РЈ:
Радна јединица за поштански саобраћај
Зворник обавља своју дјелатност на
територији општина Зворник, Осмаци,
Шековићи, Власеница, Милићи, Братунац и
Сребреница. Површину од 2 222 километра
квадратна, и 60.000 становнка, покрива
са 46 поштоноша (од којих је 6 управникпоштоноша) доставља пошиљке на 107 реона
(11 уже, 3 комбинована, 22 шире и 71 најшире
доставе). Највеће доставно подручје обухвата
пошта 75430 Сребреница са 323 квадратна
километра. У оквиру РЈ Зворник послује 20
ЈПМ (13 класичних, 2 шалтерске и 5 помоћних
пошта), од којих је 14 аутоматизованих
јединица и 6 неаутоматизованих. Пружање
услуга корисницима врши се на 31 шалтеру,
два издвојена и четири уговорена шалтера.
У РЈ Зворник ради 131 раник, од чега 129
радника радни на неодређено вријеме.
Старосна структура запослених је у просјеку
изнад 45 година (79 радника), а од укупног
броја радника 65 су жене а 66 мушкарци.

је у пошти провела највише година.
Осим Наде, радник са највише година
радног стажа у овој радној јединици
је и шездесетогодишњи Миладин
Марковић, са 37 година радног стажа,
и цијелим радним вијеком проведеним
у пошти. Миладин је радио у Пошти
75430 Сребреница, а по избијању ратних
дејстава, прелази у пошту 75436 Скелани,
гдје и данас ради као управник Поште.
Морамо нагласити да су сви сусрети с
нашим радним колегама веома срдачни,
и заиста је тешко издвојити појединце,
јер о сваком од запослених могли
бисмо написати интересантну причу...
Приликом путовања у Зворник, свратили
смо и у Пошту 75405 Цапарде. У овој
Пошти раде Управница Стана Башић, и
поштоша Миленко Филиповић, који је у
вријеме нашег доласка, био на терену. У
Цапардама живи око 2 500 мјештана. Стана
је рођена и живи у Цапардама. Каже, сви
је знају, а у поштанском систему ради од
1994. године, када је осим у Цапардама
радила и у Осмацима, у којима је тада, у
ратно доба радио издвојени шалтер, а
Стана је на оба мјеста сама радила. Прича

нам да, како је тада био рат, колеге
су већином биле на ратишту, те је
она цијели терен пјешке обилазила,
пошту у Зворник ручно носила,
ишла по пензије, и дијелила их на
шалтеру. Поштоноше су почеле
радити тек након завршетка ратних
дејстава. Стана истиче да воли свој
посао, мјештане све познаје, па ће јој
скори одлазак у заслужену пензију,
тешко пасти. Уз велике приче из малих
пошта, осим Поште у Зворнику, отишли
смо и мало даље кроз територију ове
радне јединице, те посјетили колеге у
Пошти 75420 Братунац. У Братунцу, осим
колега који су радили у шалтер сали,
дочекала нас је и управница Роса Токић.
Од тринаест запослених у овој пошти,
четири су достављача, који покривају
три реона, и труде се одржати квалитет
услуге. Због великог терена, поштоноше
у Братунцу раде и нерадним даном, и
након радног времена, како би посао
био завршен у року. Управница Роса
каже да је велика разуђености терена,
те да недостаје један достављач. Већ
три године, прераспоређује радну снагу,
тако да корисници не осјећају одређене
недостатке. Ова Пошта, позитивно
послује, иако у Братунцу има 15 000
становника, те има доста банака, што
знатно утиче на пословање Поште 75420
Братунац.
У повратку из Братунца, кренули смо
другим путем, уз саму ријеку Дрину.
Гледали смо природне љепоте Републике
Српске, али и Србије, пошто је и супротна
обала била на неколико десетина метара
од нас. Можда, приликом неког другог
доласка у Зворник, пређемо и на другу
страну...

Жељка Кољанчић
Фото: Божидар Дошеновић
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С лу жба

Од постшопова до
електронске
трговине

за прода ју

Закључком Управе, од укупно 28
шопова, са радом настављају четири
Пост шопа: у пошти 78101 Бања Лука,
у пошти 78105 у оквиру студентског
кампуса Бања Лука, те у поштама 71420
Пале и 71350 Соколац.

Након

извршене ана лизе ра д а

Пост

шопова, у март у ове године, од
с тране

Области

Пријед лог

з а п р о д а ј у и м а р к е т и н г,

р е о рга н и з а ц и ј е

П о с т- ш о п о в а ,

Управи

предузећа је упућен

који се првенствено односио

на у кид ање шопова који фу нкциониш у у оквиру ша лтера, а за држ авање
о н и х к о ј и с у о р га н и з о в а н и к ао з ас ебн е, и з д в о ј ен е ц ј е л и н е.

П

рилагођавање захтјевима тржишта,
односно захтјевима потрошача,
утицало је и на измјену процеса
продаје, која се односи на продају
одређених артикала који су у суштинској
супротности са дјелатношћу Предузећа. У
складу с тим, Поште Српске убудуће неће
продавати робу која не припада Пошти
као установи са специфичном дјелатношћу
(цигарете, кондиторски производи и
сл.). Наравно, у плану је проширивање
асортимана робе која се и до сада показала
као најатрактивнија и „најближа“ Пошти, као
што је канцеларијски и школски прибор,
књиге, сувенири итд. Поред тога, књиге су
се, до сада, показале и као врло захвална
роба за продају путем наруџбеница да подсјетимо, наруџбенице у саставу
рекламних летака су дистрибуисане
домаћинствима, те су на тај начин
потенцијални корисници били упознати
са овом услугом, односно могућношћу
наручивања књига попуњавањем и
слањем наруџбенице или позивањем
Хало центра, након чега су им наручене
књиге достављане на кућну адресу. Како је
овакав начин продаје показао позитивне
ефекте - и задовољио основну замисао
о унапређивању пословања у смислу
понуде шире палете производа као и веће
доступности за кориснике - на одређени
начин представља значајан помак у
реализовању идеје о покретању „e-shop“-а.
Према ријечима извршног директора
за продају и маркетинг, Бранка Лепира,
планирано је да што више комитената
своје асортимане продаје путем
откупне пошиљке, или путем уговора
о посредовању по којима провизија
омогућава наплату откупне пошиљке, те
да на тај начин развијемо један сегмент
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логистике поште у служби унапређења
продаје потенцијалних комитената. Овај вид
организовања продаје на одређен начин
представља увођење електронске трговине
у догледно вријеме.
Овај дио послова развијаће запослени у
Служби за продају, а праћење наруџби и
евиденцију реализоваће запослени који
раде на пословима требовања робе и
обрачуна са комитентима.
Најбитнија одредница у дефиницији појма
електронске трговине (е-commerce) јесте
чињеница да је куповање путем Интернета
најбржи и често најјефтинији начин
куповине одређеног производа, те - са
становишта продавца - најпрофитабилнији
облик трговине, због једноставности и
ниских трошкова.
„Е-shop“-ови, тј. електронске продавнице
и јесу једна од највећих предности
Интернета, јер једино тако купац има
могућност да 24 сата на дан, било када и
било гдје, а најчешће у удобности свога
дома, проналази одговарајуће продавце,
упоређује понуду, бира производе,
и врши наручивање, а при том није
временски ограничен. Такође, купци могу
пронаћи бројне упоредне информације
о производима, и могу се фокусирати на
објективне критерије као што су цијене,
начин плаћања, квалитет и расположивост,
брзина доставе и слично.
Предности, међутим, нису ограничене само
на купце. Осим што „е-shop“-ови значајно
утичу на смањење трошкова пословања
(трошкови изнајмљивања простора,
опремања и сл), продавцима допуштају
и велику флексибилност у пословању.
Могуће је врло лако прилагодити се

било каквој промјени, брзо придодати
производе својој понуди и мијењати цијене
и описе производа у складу са промјенама
ситуације на тржишту, које се тичу како
нових изазова конкуренције, тако и нових
прохтјева потенцијалних клијената; а
обзиром да купци контактирају директно са
продавцима, „online“ маркетинг резултира
нижим трошковима и побољшаној
ефикасности у функцијама дистрибуције и
логистике, као што су процес наручивања,
руковање залихама, доставом, те
подстицање и планирање развоја продаје
захваљујући чињеници да је у дигиталном
свијету информације о потрошачима врло
лако и јефтино сакупити, ускладиштити и
анализирати.
Али, без обзира на то што свијетом
глобалног бизниса данас управља тзв.
нова економија, међу чије најзначајније
трендове спада управо електронска
трговина, не смијемо заборавити да своје,
овдје наведене претпоставке - о промјени
пословања и понашању потрошача примјенимо на средину са којом ћемо
комуницирати и у оквиру које ћемо
спроводити своју идеју. Дакле, планирање
унапређења пословања на овакав начин,
није могуће изван контекста социјалних
и културних навика циљних група које,
наравно, одређују и њихово понашање
као потрошача. Иако, су потрошачке
орјентације наше средине детерминисане
навикама које се умногоме разликују од
остатка свијета, због другачије културне
и социјалне подлоге, ипак, вјерујемо да
ће традиционалну потребу „цјенкања са
продавцима и завиривања у туђе кесе“,
замјенити модернији начин куповине.
Бојана Мутић, Служба за продају
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Брзе

поште

Брза пошта осваја тржиште
12000

1400
1200
Република Српска
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800

Федерација БиХ

600
Међународни
саобраћај
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200
0
Март
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Табела 1. Приказ повећања броја пакета

Република Српска

8000

Федерација БиХ

6000

Међународни
саобраћај

4000
2000
0
Март

Јун

Април

Mај

Jун

Табела 2. Приказ повећања прихода изражен у КМ

О

длично синхронизивана медијска кампања и интензивни
директни маркетинг су дали невјероватне резултате. Наиме,
вишемјесечна кампања путем телевизијских, радијских и outdoor канала укомпонована са добро изведеном политиком цијена
и агресивним директним маркетингом довели су до повећања
преноса пошиљака у периоду март-јун за преко 230%.
Мјесец март је завршио са 360 комада пренесених пошиљака у

У радној
посјети
Поштама
Словеније

10000

унутрашњем саобраћају, 67 комада према Федерацији БиХ, и 60
комада иностраних пошиљака. Април и мај су биљежили константну
линију раста, да би коначни подаци у јуну износили 1249 комада
пренесених пошиљака у унутрашњем саобраћају, 360 комада према
Федерацији БиХ, и 70 комада иностраних пошиљака. Повећање
у количини пренесених пошиљака је, наравно, узроковало и
повећање прихода за преко 45% у односу март-јун.

Д

елегација Пошта Српске, од 05. до 07. јула 2010. године, била је у радној
посјети Поштама Словеније у Марибору. С обзиром на то да је циљ радне
посјете – осим упознавања са технологијом рада и поштанским системом
Словеније – подразумијевао и консултовање у конкретним процесима рада, на
радном састанку учествовале су колеге из различитих области нашег Предузећа.
У складу с тим, оформљене су три радне групе, и то: Статистика и норме,
Обрачунски модели у оквиру рачуноводства и прихода, те Маркетинг и
електронска трговина.
Захваљујући размјени информација и значајних искустава, како у пољу обављања
примарних поштанских услуга, тако и у погледу развоја нових поштанских
сервиса, можемо рећи да је посјета Поштама Словеније, допринијела бољем
дефинисању будућих смјерница у развоју услуга поштанског система Српске.
Овом приликом, директор Пошта Српске, Јасминка Кривокућа, упутила је позив
представницима Пошта Словеније, да у наредном периоду буду гости Пошта
Српске.

Гласило Предузећа за поштански саобраћај РС а.д. Бања Лука  Број 77  Година XII  Бања Лука  Јул 2010.
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И з г ра д њ а

ра д и о - р е л е ј н е b a c k b o n e м р е ж е

Информациона
,,кичма’’ Пошта
Српске

П о ш та С р п с к е

Регионална рачунарска мрежа или
акроним WАN од енгл. Wide Area
Network (Рачунарска мрежа широког
подручја у слободном преводу) је
рачунарска мрежа која покрива шире
подручје - града, региона или државе.
Понекад се израз WАN користи за
мрежу које користи рутере и јавне
комуникационе везе.
Регионална мрежа се користи за
повезивање различитих локалних
рачунарских мрежа тако да омогућава
комуникацију између корисника и
рачунара у различитим мрежама.

Предузеће

за

По ш тан с к и

с ао браћ а ј

је за в лас тите потребе изгра ди ло
р а д и о - р е л е ј н у г л а в н у ( е н г. b a c k b o n e =
к ич м а) м ре ж у з а п рен о с п о д ата к а,
к а п а ц и т е та

155 М б п с ,

која би имала

могућност ширења и тиме обезбједила
н еп рек и д н о с т п рен о с а п о д ата к а
за своје пословање и везе између
т ек л еко м у н и к а ц и ј с к и х ч в о ри ш та.

П

редузеће за поштански саобраћај
РС А.Д. Бања Лука, изградило је
телекомукациону мрежу у главним
чвориштима: Бања Лука, Приједор, Добој,
Мркоњић Град, Брчко, Бијељина, Зворник,
Пале, Фоча и Требиње, а пренос саобраћаја
се између поменутих чворишта одвијао по
изнајмљеним водовима СДХ мреже м:тел-а.
Мтел-ови двомегабитни линкови којим
је било повезано наших десет чворишта
постали су претијесни за несметан проток
података јер је све већи број апликација у
експлоатацији. Проширивање ових линкова
за додатних 2 Мбпс не би имало економску
оправданост јер се висина закупа повећава
и више од два пута.
Такође, овакво рјешење, повезивања
између телекомуникационих чворишта
нема алтернативно рјешење, повезивања и
редундантних преносних путева, Предузеће
за поштански саобраћај РС одлучило је да
за властите потребе изгради мрежу радио–
релејних веза којом би се обезбиједио
већи капацитет и непрекидност преноса
података (говор, видео, подаци, Интернет).
Поред досадашњих потреба интернет
саобраћаја, у основној дјелатности
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Тренутно стање пројекта
Бања Лука:
Изграђен

10 м челични стуб на згради Управе Пошта Српске
Монтирана

радио-релејна опрема
За
 командни центар се користи техничка соба са климатизацијом и антистатик подом
Комплетан

систем за надзор и управљање је испоручен, монтиран и у фази тестирања
Шибови, Козара, Приједор, Лисина (Мркоњић Град), Мркоњић Град, Брчко,
Бијељина, Зворник:
Постављена

РР и остала опрема, успостављене везе,
Тренутно

се ради на тестирању до сада монтираног дијела система
На овим локацијама систем је оперативан и у фази финог подешавања. У првим мјесецима
2010 Систем за надзор мреже је инсталиран и испитан. Систем за управљање саобраћајем
се инсталира и повезује са Системом за надзор у јединствен систем за надзор и управљање.
Од почетка јуна 2010 имамо све наше радне јединице увезане преко RR опреме. Тренутно је,
заједно са подизвођачем NSN, у току тестирање цјелокупног система и рада у свим радним
јединицама од Мркоњић Града до Требиња преко RR опреме.
(поштанском саобраћају) у Поштама Српске
се осавремењавањем процеса шалтерског
пословања удаљених пошта такође јавила
реална потреба за сталним и поузданим
преносом података.
Поште РС имају 270 јединица поштанске
мреже и 715 шалтера на цијелој територији
ентитета. Доставом поштанских пошиљака
је покривена цјелокупна територија
Републике Српске. Уплате су ажуриране у
року 24 часа. У процесу је аутоматизација
(умрежавање) и јединица и шалтера који
до сада нису били у * WАN мрежи Пошта
Српске.
Недостатак квалитетa везе су осјетили
и корисници интернет сервиса, јер све
нове технологије и апликације-сервиси,

захтијевају велике капацитете преноса а
посебно веома квалитетне везе.
Изградњом радио - релејне главне (енг.
backbone = кичма) мреже за пренос
података, капацитета 155 Mbps (који
би имао могућност ширења) је поред
обезбјеђивања непрекидног преноса
података за наше пословање и везе између
теклекомуникацијских чворишта, отворила
могућност увођења Интернет приступа
у свим радним јединицама, а самим тим
и омогућавања развоја нових сервиса
за Spinter.net ISP и укључивање нових
корисника.
дип.инг.Љубомир Ђурић
Руководилац Службе за мреже

Поплаве
оштетиле
објекте
Пошта
Српске

РЕЗИМЕ ИЗВЈЕШТАЈA О
ПОСЛОВАЊУ ЗА ПЕРИОД
I-III 2010. ГОДИНЕ
Анализрајући пословање Предузећа за
поштански саобраћај Републике Српске у првом
кварталу 2010.године, можемо бити задовољни
са постигнутим резултатима. Поредећи
пословање 2009. и 2010.годинe, истичемо да је
физички обим растао по стопи 15%, пословни
приходи по стопи 6%, а пословни расходи за 3%,
тако да је ниво недостајућих средстава сведен на
1.024.781,00 КМ, док је у првом квараталу 2009.
године, износио 1.371.733,00 КМ.
Физички обим је растао по стопи од 15%.
Највећи раст услуга у првом кварталу 2010.
године остварен је код писмоносних пошиљака
за 13% и информатичких 47% и услуга
посредовања 45% . Усвајањем Закона о пошти
(«Службени гласник РС», бр.30/10), очекујемо
да ће физички обим ових услуга наставити
тенденцију раста.
Пословни приходи су расли стопом од 6%
у односу на 2009. годину. Физички обим услуга
у највећој мјери обезбјеђује кретање пословних
прихода.
Пословни расходи су расли по стопи од 3%.
На повећање ових трошкова у највећој мјери
утицало је плаћање обавеза (за одржавање
софтвера, плаћене су 3 фактуре, а у 2009. 2, у
2010.год., плаћено је Агенцији за поштански
саобраћај цца 50.000,00, а у првом кварталу
2009.године, тих обавеза није било) Све је то
допринијело смањењу обавеза са 5.271.488,00
КМ, колико су износиле 31.03.2009.године, на
4.836.723,00 КМ.

Подрумске просторије Поште 78240 Челинац

В

ременске непогоде донијеле су оштећења на објектима становништву широм
Републике Српске. Оштећења нису остали поштеђени ни објекти јединица поштанске
мреже. С тим у вези, формирана је и комисија за процјену штете на објектима
Предузећа, настале усљед поплаве. Према свим радним јединицама Пошта Српске, упућен
је допис за доставу података о штетама које су проузроковале временске непогоде.
Након што су РЈ доставиле тражене податке, Комисија је извршила обилазак објеката, те
евидентирала настала оштећења.
Утврђена је штета у Пошти 78240 Челинац, РЈ Бањалука, гдје су обилне падавине у
потпуности поплавиле подрумске просторије ове Поште, гдје је ниво воде досегао
плафон. У Пошти 78221 Забрђе, РЈ Бањалука, настала су оштећења ламината у службеном
дијелу шалтер сале, гдје је висина воде у просторији износила 30 центиметара. У Пошти
78223 Масловаре РЈ Бањалука, кров је прекривен дотрајалим цријепом, тако да је дошло
до проласка воде у просторије Поште. У Пошти 74270 Теслић, РЈ Добој, вода је ушла у
подрумски простор на висини од око 25 центиметара.
Осим горе наведених, оштећења су утврђена и на Пошти 78430 Прњавор, РЈ Бањалука;
Пошти 78214 Залужани, РЈ Бања Лука; Пошти 78429 Разбој, РЈ Бања Лука; Пошти Србац
(стари објекат); Пошти 74483 Дуго Поље, РЈ Добој, чији је објекат у изузетно лошем стању;
Пошти 74480 Модрича, РЈ Добој; Пошти 78204 Бронзани Мајдан, РЈ Бања Лука; Осим чланова
комисије, обиласку горе наведених објеката, присуствовао је и представник “Дрина
осигурања“ а.д. Милићи.
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Кадровска политика, која је спровођена
током 2009., настављена је и у првом кварталу
2010. године, тако да је број запослених на дан
31.03.2010. године, износио 2.393 радника, а на
исти дан 2009.године било је 2.441 запослених.
Квалификациона структура запослених из
године у годину се побољшава. Повећан је број
ВСС и ВС радника, а смањен број КВ, НК и ПК.
Просјечна нето плата износи 723,00 КМ, док
Републици Српској просјечна плата је износила
774,00 КМ а у области саобраћаја и веза 741,00
КМ.
Укупне обавезе су смањене са 5.271.488,00 КМ
на 4.836.723,00 КМ, док су укупна потраживања
повећана са 7.562.360,00 КМ на 8.389.712,00 КМ.
Још увијек су највећа потраживања од буџетских
корисника (Фонд ПИО, министарства и судови).
Усвајањем Закона о Пошти («Службени
гласник РС», бр. 30/10), члан 9. Закона који се
односи на заштиту резервисаних поштанских
услуга, завршетак инвестиције BACK-BОNЕ и
оснивањем Поштанске банке извело би наше
Предузеће на стабилне економске основе чиме
би се обезбиједило позитивно пословање.
Служба за план, анализу и статистику
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СИНДИК А Т

Коначно потписан
Општи колективни
уговор Савеза
синдиката РС
У

последње двије године, Савез Синдиката
РС ( ССРС ) и сви органи ССРС су водили
исцрпљујуће и у појединим моментима и
драматичне преговоре са Владом РС и Унијом
Удружења послодаваца РС. Преговори су се
водили око права радника која се подразумијевају
у већини земаља развијеног свијета. Захтјеви
ССРС према социјалним партнерима били су:
Досљедно поштовање Закона из области рада,
социјалне заштите и Закона о доприносима,
Потпуна примјена потписаних колективних уговора,
Хитно потписивање Општег колективног уговора,
Редовна исплата плата у складу са колективним
уговорима,Плаћање прековременог рада, с тим
да његово трајање не може бити дуже од Законом
дозвољеног, (ако има потребе за прековременим
радом исти мора бити плаћен), Слободно
формирање синдиката у складу са исказаним
жељама радника, Забрана свих облика и врста
притисака на раднике и Социјални дијалог на свим
нивоима, без алтернативе.
Као што се види, из горе наведених захтјева, ССРС
није тражио ништа више од оног што би требало
да се подразумијева, уколико радник савјесно ради
(радно вријеме је 8 сати у 24 сата, тј. седмично
40 сати ). У склопу радног времена урачунава се
и 30 минута плаћеног дневног
одмора (које послодавац НЕ
СМИЈЕ одређивати како и гдје
ће их радник
искористити).
Као члан
Генералног
вијећа ССРС
(ГВССРС)
присуствовао
сам на неколико
сједница на
којима су били и

представници Владе РС, Министарства рада, Уније
Удружења послодаваца и републичких Инспектора
рада. Сједнице су биле цјелодневне и веома
отворене. Свака страна, учесница тих сједница, није
се одрицала својих ставова и погледа у вези права
радника и захтјева ССРС. Влада РС је 31.03.2010.год.
у просторије ССРС доставила свој Закључак у вези
захтјева ССРС. У том Закључку Влада је пристала
на све Захтјеве и подржала ССРС у настојању да
заштити основна права радника у Републици
Српској.
Након свих тих разговора и преговора, а пошто
Унија Удружења послодаваца није никако
попуштала и пристајала на Захтјеве ССРС,
Генерално вијеће ССРС је најавило ступање у
штрајк упозорења, до којег није дошло јер су
у међувремену вођени преговори те је Унија

удружења послодаваца РС подржала све тачке
Захтјева ССРС, осим тачке која се односи на
потписивање Општег колективног уговора, која
је условљавана ослобађањем послодаваца од
плаћања пореза и доприноса на топли оброк
који се спрема у сопственим ресторанима,
набавља од других субјеката регистрованих за ту
дјелатност, или исплаћује у новцу до износа од
3,50 КМ на дневном нивоу. Након нових преговора,
почетком маја, одржана је ванредна сједница
Економско-социјалног савјета која је искључиво
била посвећена Захтјевима ССРС, уз учешће
представника сва три социјална партнера и то:
Владе РС, ССРС и Уније удружења послодаваца РС.
Уз Општи колективни уговор донешена је и Одлука
о најнижој плати за 2010.годину, и то у износу од
370,00 КМ у односу на досадашњих 320,00 КМ.
Одлука о најнижој плати се примјењује од 01. јула
ове године, што значи и повећање накнаде за топли
оброк на 185,00КМ.
С обзиром на то да су испуњени Захтјеви ССРС,
Предсједништво и Штрајкачки одбор ССРС
закључило је да се Одлука Генералног вијећа у
вези штрајка упозорења, ЗАМРЗАВА, ради праћења
реализације закључака и постигнутог договора.
Искрено се надам и желим да сви послодавци
испоштују у потпуности: Општи колективни
уговор, Закон о раду, социјалне заштите и Закон о
доприносима како се не би морала искористити
радничка права на Генерални штрајк.
Жељко Салопек, члан Генералног вијећа ССРС

ЗАСЛУЖЕНА ПЕНЗИЈА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Радул Дивљан, Управник 89103 Требиње, РЈ Требиње
Цвијетин Драгић, Поштоноша 76300 Бијељина, РЈ Бијељина
Бранко Зрнић-Кољанчић, Молер - Одсјек за извођење радова, Дирекција;
Новак Вучић, Поштоноша - Одјељење доставе РЈ ПСЦ БЛ
Радован Јевтић, Ложач 73220 Рогатица, РЈ Фоча
Андрија Шкиљевић, ССС за радноправне односе, Дирекција
Ристо Стевановић, Контролор у ПЦ 76300 Бијељина, РЈ Бијељина
Данојла Бутрић, Шалтерски радник у Пошти 78420 Србац - 14.03.2010.- Рј БЛ
Ковачевић Крсто -Поштоноша у Пошти 71123 И. Сарајево, РЈСоколац
Раде Шева, Благајник - Шалтерско одјељење РЈ ПСЦ БЛ
Петар Лазић, Поштоноша у ПЦ 76300 Бијељина, РЈ Бијељина
Вујо Савановић, ССС за поштанску мрежу, Дирекција
Радници којима је престао радни однос усљед смрти:

1.
2.
3.

Вито Видовић, Поштоноша у Пошти 74489 Копривна, РЈ Добој
Ана Чамур, Шалтерски радник у Пошти 71123 И. Сарајево, РЈ Соколац
Милош Бартула, Возач у Одсјеку за заједничке послове, РЈ Соколац

Поштар у побједничком тиму
На недавно завршеном турниру у уличној кошарци ,,Merkur Streetball Banjaluka 2010’’ прво мјесто је освојила екипа Перфето, која је у
финалу била боља од тима Пекара Мања. За тим Перфета наступали
су Игор Џинкић, Звјездан Јаковљевић и наш колега Синиша Протић.
Сјај освојеног пехара појачава и чињеница да је побједом на
поменутом турниру екипа Перфета обезбиједила пласман на
Свјетско првенство у уличној кошарци, које ће се одржати у Кини, у
октобру ове године.
Колеги Синиши честитамо на побједи и желимо му да се и из Кине
врати са златом.
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З о рк и Бј е ла ја ц

уручена меда ља

„З а с л у га

за народ“

Зорка Бјелајац –
херој на послу
С

авез синдиката Републике Српске,
поводом 1. маја, међународног
празника рада, контактирао је нашу
Синдикалну организацију, како бисмо
предложили радника заслужног за додјелу
медаље „Заслуга за народ“, коју додјељује
предсједник РС, Рајко Кузмановић.
Ова медаља је додијељена појединцима из
20 различитих привредних субјеката. Главни
одбор Синдиката Предузећа је заузео став
да би такву медаљу трабало додијелити
неком појединцу из нашег Предузећа
који се својим односом према раду, те
понашањем у свакодневним пословима
истакао, и допринио општем друштвеном
интересу. Пошто таквих радника, у Поштама
Српске има више, нисмо жељели да то буде

неко из организационог дијела Синдиката,
већ баш радник везан за своје свакодневне
послове. Жељели смо да укажемо свим
радницима који обављају специфичне
послове из основне дјелатности, да
цијенимо њихов рад и заслугу. Управо
из претходно наведених разлога, Главни
одбор Синдиката је једногласно изабрао
Зорку Бјелајац, поштоношу из РЈ ПСЦ
Бања Лука, која је као и многи други
радници свакодневно изложена не само
различитим верменским условима, него
и нападима на радном мјесту. Зорка је,
обављајући свој посао, имала немили
догађај. Непознати разбојник, напао је
нашу вриједну колегиницу, која је и поред
удараца нападача, бранила поштанску торбу

и садржај. Синдикат је, предлажући Зорку
за ову Медаљу, желио указати поштовање
свим радницима, који се одговорно, и
више него пожртвовано односе према
свом послу. Честитамо Зорки, и с поносом
можемо рећи, да радимо са херојем!
Слободанка Куриџа,
предсједник Синдиката Пошта Српске

Вујо
Савановић,
поштар 100%
Цијели

ра д н и в и ј ек , тач н и ј е
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Вујо

је

п р о в е о у п о ш т а н с к о м с и с т е м у ...

К

ада дођете у Област поштанског саобраћаја изненадиће вас чињеница
да тамо није више Вујо Савановић. Човјек ведра духа, увијек уредно
пословно обучен, одмјерена става – једном ријечју човјек старог кова.
Волио је да се нашали, да исприча сваког дана ведру тему, код Вује смо се
сви окупљали на подневној кафи...
Рођен је 1948. године, у Стричићима - на високом Змијању - одакле сваки
горштак носи дозу самоувјерености и истрајности. Породичан је човјек,
отац једног сина, и дјед двоје унучади. Наш Вујадин отишао је у пензију
21.05.2010. године, пуних четрдесет година радио је само у поштанском
систему. Били су то послови у поштанском центру, управника пошта,
помоћник директора РЈ Бања Лука, у Области за поштански саобраћај...
Свесрдно је помогао млађим колегама, насљедницима његовог реферата,
те несебично преносио своје радно и животно искуство. И свој одлазак
из Предузећа обиљежио је ведрог духа, какав је иначе и био, прославом
у ресторану „Врбас“ у Бањалуци, а ми његове радне колеге уз учешће
Синдиката, уз добро расположење и скромне поклоне придружили смо се
заслужном испраћају у пензију.

Свјетски дан добровољних
давалаца крви
Поводом Свјетског дана добровољних давалаца крви,
16. јуна, Актив ДДК „Пошта Српске“, одазвао се акцији
даривања драгоцјене течности. Том приликом, наше
радне колеге, добиле су значајна признања за хуманост.
Здравко Керкез, добио је ручни сат као поклон за
даривање крви по тридесети пут, док је колега Дмитар
Ковачић, добио признање за даривање крви по 50.-ти
пут. С обзиром на то да већ дуже вријеме пратимо рад
нашег Актива, и овај пут, апелујемо на све запослене да
се одазову акцијама даривања драгоцјене течности, јер
према ријечима Виде Арсић, предсједника Актива ДДК
нашег Предузећа, старосни просјек чланова Актива је
изнад четрдесет година.

Слободанка Куриџа, Област за поштански саобраћај
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Д р П етар В укићевић

математичких

У

Светлићу, крај Опленца, у породици Луке и Анђелије
Вукићевића родио се 14. јануара 1862. године син првенац
Петар. Петар је четвороразредну основну школу завршио
у родном месту. Године 1874. пресељава се код своје тетке
у Крагујевац, где ће живети све док не заврши нижу и вишу
гимназију. Био је изванредан ђак, те у IV разреду ниже гимназије
добија благодејаније, односно државну стипендију. У јуну 1882.
године са одличним успехом је положио матуру и тиме окончао
школовање у Крагујевцу, За време лета служи један део ђачког
војног рока.

Тринаестог септембра Петар Вукићевић се уписује на прву
годину студуја на Природно – математичком одсеку Филозофског
факултета у Београду. Одмах по упису добија благодејаније,
а та стипендија га прати кроз све време школовања.
На студијама се интензивно бавио новинама у
математичким, физичким и астрономским
наукама, и увек је стојао по страни када су
студенти или професори протествовали
против поретка, вероватно сматрајући
да би од стране државе одмах уследиле
репресије, односно одузиманје
стипендије.
Студије 1886. године завршава
са одличним успехом, а у току
лета завршава други део ђачког
војничког рока. У фебруару
следеће године изабран је за
асистента на нацртној геометрији
и астрономији. Као асистент
Велике школе, у току једне школске
године (1887/88) предаје у Другој
београдској гимназији, без плате.
Двадесет шестог маја 1889. године
добија државну стипендију и као
државни питомац путује на студије
у Берлин. У Берлину се уписује на
Филозофски факултет где студира
математику, али слуша предавања и из
електродинамике, физике и филозофије.
Упознаје професоре Шлезингера, Фукса,
Планка, Хелмхолца, Валемберга... 21. јула
1894. годије завршава студије на Берлинском
универзитету.
Одмах по повратку са студија конкурише за место професора
математике на Високој школи у Београду. Дана 29. септембра се
објављује да је тај посао добио, касније чувени, Михаило Петровић,
Мика Алас; и да ја је победио за само један глас. Петар Вукићевић
то није могао знати, јер је истог дана у Берлину полагао докторски
испит са дисертацијом Die Invarianten der Linearen Homogenen
differential – Gleichungen n-ter Ordnung.
Да је остао у Берлину, Вукићевић би се, са својим докторатом,
врло брзо запослио на неком од факултета или би радио на
неком научном институту. У Београду, пак, једино место које је
одговарало његовој струци, место професора математике на
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Високој школи, заузео је Михаило Петровић, који је докторирао у
Паризу.
Тако се догодило да један од првих српских доктора математичких
наука, у резигнацији, донесе одлуку да се више никад не бави
науком, када то није потребно држави која га је школовала.
Године 1895. постављен је за предавача Друге београдске
гимназије, где је предавао математику и стране језике. Године
1904. постаје секретар Министарства просвете. Из Министарства
просвете се за кратко враћа у Другу београдску гимназију, да би на
наговор свога пријатеља, ПТТ инспектора Александра Јовичића,
6. септембра 1808. године, прешао на радно место начелника
Поштанско-телеграфског одељења Министарства грађевина.
Ово напуштање просвете и науке значило је да Петру
Вукићевићу више уопште није стало да своје знање
из математичких наука посвети Србији. Решио
је да, полако али сигурно, почне да се пење
степеницама каријере државног чиновника.
По доласку у Поштанско-телеграфско
одељење, најпре је дуго прегледавао
акта његовог претходника,
консултујући се са својим пријатељем,
инспектором Јовичићем. Закључио је
да је ово снажна и углавном уиграна
мрежа поштанских станица, ТТ
водова и обученог људства, али да у
систему недостаје оне педантности
и дисциплине, на коју је он навикао
у Берлину и у просвети.
Из његовог одељења, преко
Поштанско-телеграфског весника,
чији је уредник одмах постао,
ускоро у сваку пошту приспевају
коментари, примедбе, наредбе:
...Министарству је достављено са
више страна, а и само је уверено, да
поштански органи на амбуланцијама
(путујућим поштама) преносе као
приватне пакете разноврсне предмете, као:
месо, живину, јаја, поврће, млеко, кајмак, бурад
и балоне са вином и друге намирнице, нешто за
своју потребу, а већим делом за друга лица... ово је
штетно за саму службу; јер много пута, успут, прво се
свршавају послови око приватних наручбина и обрачунавања (са
муштеријама), па тек онда приступа се размени поште...
Др Петар Вукићевић је у Поштанско-телеграфском одељењу
провео укупно четири године, до 1912. године, када је распоређен
за начелника свих војних пошта у Балканским ратовима. После
Првог светског рата, од 1920. до 1927. године је био директор
гимназије у Сомбору, где је и пензионисан.
Умро је у окупираном Београду 29. септембра 1941. године.
Милорад Јовановић
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