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ГРУПНЕ УПЛАТЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА
НА ШАЛТЕРИМА ПОШТА
Групне уплате за 6 и више појединачних уплата, које се врше приликом
регистрације возила, можете обавити на шалтерима пошта по
цијени од 0,50 КМ за појединачну уплату.
Основне уплате приликом регистрације возила су:

•
•
•
•
•
•

Порез на моторна возила,
Стикер,
Накнада за воду,
Путарина,
Накнада за АМС РС,
Полиса осигурања.

У склопу групних уплата можете извршити
•
и друге уплате за моторна возила:
•
•• Потврда о власништву,

• Потврда о регистрацији,
•• Регистарске таблице са
међународном ознаком
• БиХ за моторна возила,
• Регистарске таблице са
међународном ознаком
БиХ за прикључна возила,
• Накнада за изгубљене,
нестале и уништене таблице.

www.postesrpske.com
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Пубертет је најгоре доба, не само за пубертетлију
него и за његову околину. Можда зато неки нису
били на 15. рођендану Пошта Српске. Можда, а
можда је разлог што је колач одавно поједен, а
они долазе само кад има бар парче слатког. Можда
им је било неугодно доћи празних руку? Па то је
увредљиво! Ми нисмо очекивали никакве поклоне,
јер нам жеље никада нису биле материјалне.
Признајемо, за сваки рођендан пожелимо – да нам не
буде ускраћено право на рад... Још нам се жеља није
испунила. Можда већ годинама погрешно желимо,
или шапућемо на погрешно ухо?
Тешко је бити пубертетлија без мајке.
Коме шапнути, коме се пожалити на неправду?
Посматрамо другу дјецу, жеље изговарају гласно, и
онда се мајка појави, а у рукама јој прегршт поклона,
само да их ушутка. Ми, иако се осјећамо занемарено,
не желимо такву бригу. Признајемо, били смо сретни
за 13. рођендан, мислили смо, ево, мајка мисли на
нас, није нас напустила. Донијела је правила за нас, и
за другу дјецу...
А кад мајка нешто каже, онда је то ЗАКОН!
Међутим, ова правила су, чини нам се, као нежељено
дијете. Рођено, ал' нико га не жели, па га дали нама.
Иако је навршило двије године, и већ би требало да
хода, оно ни не пуже.
Шта да радимо? Да није до нас?
Питамо се, шта ако сване дан, па тихи пубертетлија
проговори, а из њега, умјесто једног, двије и нешто
хиљаде гласова?

Уредници

„Поштоване колеге, с обзиром на то да смо сви ми
корисници банкарски услуга, било би пожељно
да се, у овом времену када је битна свака марка,
одлучимо на неке промјене. Они којима банке
путем електронске поште достављају изводе,
могли би измијенити начин добијања извода, те
од своје банке тражити да то учини путем поште.
Сви ми, свакако, плаћамо тај извод, (плаћате га и
када вам стиже email-ом), стога би било пожељно
да и банке, Поштама Српске, плате поштарину.
Користите поштанску мрежу, нека вам изводе
достављају ваше колеге.“
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година

П о ш та С р пс к е

Свака
година
битна
П о ш т е С р пс к е ,

пе тнаес т година по с тојања и ра д а про с лави ле

с у пригодним свечаностима, уз прис уство великог броја
ра дник а и званиц а.
п о ш та н с к а м а рк а

Ис т и м п о в о д о м, и з д ата ј е
„15 г о д и н а П о ш т а С р пс к е “.

и пригодна

Препуна сала Народног позоришта РС

П

оште Српске, у два одвојена
програма, обиљежиле су 15 година
успјешног постојања и рада.
Поводом јубилеја, у Народном позоришту
Републике Српске, уприличена је
свечана Академија, гдје смо највећим
корисницима поштанских услуга,
бившим директорима Пошта Српске,
те сарадницима који су допринијели
унапређењу поштанског саобраћаја РС,
уручили пригодна признања. Академији
су присуствовале значајне личности из

политичког, привредног и културног
живота РС, БиХ и региона.
Свечана Академија у Народном позоришту
Републике Српске, почела је интонирањем
химне Републике Српске, након чега
се присутнима обратио први директор
Предузећа, Здравко Дакић. Честитајући
значајан јубилеј, званицама је појаснио
да је поштански систем и као дио ПТТ
предузећа, на неки начин, увијек био
самосталан. У свом говору, осврнуо се
на почетке самосталног пословања, те
5

Предраг Ћулибрк, генерални директор
Телекома Српске а.д. Бањалука, ,,Пошта je
темељ, јер да није било Поште, не би било ни
Телекома.’’

Јасминка Кривокућа, директор Пошта Српске

Младен Милић, директор Фонда ПИО
РС, „Фонд Пио РС, са Поштама Српске –
заједно кроз живот“.

Гојко Васић, директор Полиције РС,
,,Добра сарадња између Полиције и Пошта
ће се наставити и у будућности.''
6

истакао да су радници у посљератном
периоду, савјесним и самопријекорним
радом, допринијели унапређењу
поштанског система. Нагласио је да му је
била част радити, и бити дио поштанског
система Републике Српске. Након
обраћања првог директора, званице су
имале прилику видјети промо филм о
Поштама Српске данас, о организацији,
услугама и плановима за будућност.
Многи од њих, по први пут су се упознали
са неким новим, модернизованим
услугама које пружају Поште Српске.
Након пројекције филма о пошти,
присутне је поздравила директор Пошта
Српске, Јасминка Кривокућа. Говорећи о
Предузећу, појаснила је да, Пошта одавно
не подразумијева само пренос пошиљака,
те да је петнаест година самосталности,
гледајући вријеме у којем послујемо,
велики јубилеј! Свих ових година, основну
поштанску дјелатност прилагођавали смо
модерним технологијама, нагласила је
Кривокућа, те појаснила да Поште Српске
данас, корисницима осим основних,
нуде и бројне финансијске, маркетиншке,
информационе и комуникационе услуге, а
самим тим и квалитет.
Поред унапређења постојећих
и увођења нових услуга, обнови
постојећих и изградњи нових објеката
пошта, свих ових година, рађено је и

на успостављању квалитетне пословне
сарадње са привредним субјектима
у Републици Српској, те са другим
поштанским оператерима, како Босне и
Херцеговине, тако и земаља окружења,
истакла је, те додала да с обзиром на
распрострањеност поштанске мреже,
Поште Српске у наредним годинама
планирају осавремењавање технолошког
процеса рада, а самим тим и максимално
кориштење свих поштанских капацитета.
На крају свог обраћања, присутнима је
рекла да је дугорочни циљ Предузећа
интеграција у европске и свјетске
процесе по стандардима Свјетског
поштанског савеза. Захвалила се свим
радницима Пошта Српске, те изразила
жељу да у будућности пошта буде
профитабилно Предузеће, са задовољним
корисницима, који ће са неким будућим
генерацијама „поштара“ прослављати још
веће јубилеје овог система.
Поводом обиљежавања
петнаестогодишњице, на свечаној
Академији додијељене су и награде
заслужнима. Садашњи директор
Предузећа, претходним колегама,
односно бившим директорима Пошта
Српске, у име унапређења поштанског
система Републике Српске, уручила је
захвалнице и сувенире. Након признања
бившим руководиоцима, званице су

Званице на изложби поштанских марака и експоната

Пост Јуроп
Брисел, 17 фебруар 2012-02-17
Поштована гђа. Кривокућа, даме и господо,
Као прво, захвалио бих се на позиву да учествујем на тако важном догађају за Поште Српске
и веома ми је жао што нисам у могућности лично доћи у Бања Луку ради раније преузетих
обавеза у у Свјетском Поштанском Савезу, у Берну, али Вас увјеравам да је Пост Јуроп
свакако са Вама у овом тренутку.
Као генералном секретару Удружења европских, јавних поштанских оператера, велико ми
је задовољство упутити искрене честитке Поштама Српске, као важној чланици заједнице
Постјуропа, и свима вама честитати 15-у годишњицу постојања!
Дозволите ми да искористим ову прилику и истакнем да смо задовољни развојем сарадње
између Пошта Српске и Постјуропа. Ваше предузеће активан је партнер посљедњих година,
у различитим активностима Удружења, посебно у пројектима унапређења квалитета
услуга. Поште Српске веома су напредовале на пољу квалитета услуга, нарочито у дијелу
писмоносних пошиљака, чиме су унаприједиле оперативне процесе и успоставиле службу
за квалитет.
Нарочито, одајем признање госпођи Кривокући, која је као генерални директор Пошта
Српске, лично представљала предузеће на неколико изузетно важних састанака Постјуропа,
као што је био посљедњи форум генералних директора и на тај начин доприњела успјеху
ових састанака.
Имајући то увиду, увјерен сам да ће Вам будућност пружити многе могућности и радујем
се нашој даљој сарадњи. Желим Вам сваки успјех у даљем раду и развоју, и љубазно се
захваљујем на указаној пажњи!

Ботон Себени, генерални секретар Пост Јуропа
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Зора Видовић, директор Пореске управе
РС, Захваљујем се на признању и желим вам
још много оваквих јубилеја.''

Тихомир Глигорић, директор Управе за
геодетске и имовинско правне послове РС,
,,Добијено признање је круна заједничког
успјеха ове двије институције.''

Униформа из прошлог вијека

уживале у музичком програму, за који
је био задужен женски камерни хор
„Бањалучанке“.

Божо Зовко, шеф Кабинета директора
Управе за индиректно опорезивање БиХ,
,,Честитам вам на јубилеју и желим свако
добро у будућем раду.''
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Свакако да дугогодишњи рад нашег
Предузећа, зависи не само од запослених,
него и од наших сарадника те корисника
поштанских услуга. Поводом овог
јубилеја, пригодна признања уручили смо
и највећим корисницима, и то Телекому
Српске, Полицији РС, Управи за геодетске
и имовинско правне послове, Фонду
ПИО РС, Пореској управи РС, Управи за
индиректно опорезивање РС, те Хипо
банци. Први менаџер нашег Предузећа,
уручила је захвалнице и сувенире у име
одличне, дугогодишње сарадње са горе
наведенима. Приликом преузимања
признања за успјешну пословну сарадњу,
награђени су се захвалили Поштама
Српске, те истакли колико је за њихово

пословање битна добра поштанска
услуга.
Осим признања за успјешну пословну
сарадњу која смо уручили великим
корисницима поштанских услуга, свечана
Академија, била је прилика да на једном
мјесту окупимо све оператере са којима
сарађујемо. За успјешну међународну
сарадњу, додијелили смо захвалнице и
сувенире поштанским оператерима из
окружења. Јасминка Кривокућа, директор
Пошта Српске, том приликом уручила је
признање Горану Ћирићу, в.д. генералног
директора ЈП ПТТ „Србија“. Приликом
преузимања признања, Ћирић је рекао
да је основни задатак нас поштара
повезивати људе, градове, континенте,
а самим тим, нагласио је, најлогичније
је кренути од комшија. Зажелио је да и
у наредним годинама заједно градимо

Хор "Бањалучанке" био је задужен за музички дио академије

СВЈЕТСКИ ПОШТАНСКИ САВЕЗ
Гђа. Јасминка Кривокућа
Уважени гости
Даме и господо
Поводом 15-огодишњице постојања, у име Свјетског Поштанског Савеза и његових
чланица, упућујем искрене честитке радницима Пошта Српске и члановима Управе
Предузећа. Годишњица није само вријеме за прославу, она је свакако и идеална прилика да
се сагледају успјеси, те изврши припрема за будуће изазове.
Поштанске услуге данас, сусрећу се са реалностима нове економске моћи, дерегулације,
либерализације, глобализације и нових облика електронске комуникације. Конкуренција
је жестока, као и захтјеви корисника. С поносом говорим да је поштански саобраћај, као
комуникацијско средство, кроз историју, показао изванредну способност суочавања и
напредовања у времену промјена.
Драго ми је што Поште Српске, активно учествују у имплементацији стратешких,
регионалних пројеката Свјетског поштанског савеза. Поред друга два јавна поштанска
оператера Босне и Херцеговине, Поште Српске оствариле су велики напредак у квалитети
пружања услуга својим корисницима, и вјерујем да ће и даље вршити квалитетну поштанску
услугу, а самим тим и унаприједити квалитет услуга.
Још једном упућујем најискреније честитке Поштама Српске на овом веома важном
историјском догађају. Надам се да ћете и у будућности бити економска и социјална
повезница, за људе у земљи и изван њених граница.

Еудуард Д'жан генерални директор Свјетског поштанског савеза
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Горан Бабић, Извршни директор Хипо
Алпе Адриа Банке, ,,Захваљујем се на
признању и честитам вам јубилеј.''

Горан Ћирић, в.д. генералног директора
ЈП ПТТ ,,Србија'', ,,Основни задатак
нас поштара је повезивати људе, градове,
континенте, а самим тим, најлогичније је
кренути од комшија.''

Игор Радојичић, предсједник Народне
скупштине РС, ,,Желим да честитам Поштама
што су као систем са много запослених,
одлично организовале посао у времену кризе,
и остале доступне сваком становнику Српске.''

будућност повезујући наше људе. Осим
ЈП ПТТ „Србија“, признања за успјешну
међународну сарадњу, додијелили
смо и Пошти Словеније. Захвалницу и
сувенир, директор Кривокућа, уручила
је дугогодишњем сараднику нашег
Предузећа Марјану Освалду, директору
Међународног сектора Пошта Словеније.
Признање смо уручили и Пошти Хрватске.
Захвалницу и сувенир, преузео је Ален
Премужак, извршни директор Дивизије
експрес. Исто признање за Пошту Црне
Горе, достављено је путем поште, јер због
временских непогода, црногорци нису
присуствовали свечаности у Бањалуци.

Радојичић је честитајући јубилеј Поштама
Српске, рекао да Република Српска
ове године навршава 20 година, а да су
Поште Српске само мало млађе. „Ових 15
година, биле су године изазова“, рекао је
Радојичић, те нагласио да је први изазов
била трансформација јединственог
предузећа, други изазов је унутрашње
уређење Босне и Херцеговине, у којој је и
поштански саобраћај нарочито комплексно
организован. Говорећи о економским
приликама у којима живимо и радимо,
Радојичић је честитао Поштама да су као
систем са много запослених, одлично
организовале посао у времену кризе,
и остале доступне сваком становнику
Српске. Према Радојичићу, четврти
изазов за поштански систем су модерна
времена, гдје уводећи нове технологије
Пошта надограђује основну дјелатност.

Колико су Поште Српске значајне за
Републику Српску, присутнима је у свом
обраћању појаснио и Игор Радојичић,
предсједник Народне скупштине РС.
10

На крају је посебно истакао међународну
афирмацију за коју су се Поште Српске
снажно бориле и доказивале све ове
године. „Кроз ове ријечи желим да, у име
институција Републике Српске, упутим
признање Поштама Српске. Желим вам
још пуно јубилеја и успјешан рад и развој
поштанског саобраћаја“, рекао је Радојичић.
Након свечаног програма, званице су
у фоајеу Народног позоришта РС, уз
коктел, биле у прилици видјети и изложбе
филателистичких издања, као и поштанске
експонате, чију су поставку припремиле
колеге из Области за поштански
саобраћај и Области за продају и
маркетинг, уз помоћ кустоса Музеја РС.

Жељка Кољанчић

Главна Пошта у Бањалуци

Прослава јубилеја у Пошти

78101 Бања Лука
П

оште Српске, петнаест година самосталног рада, обиљежиле
су и пригодном свечаношћу у 12 часова истог дана, у шалтер
сали Главне поште у Бањалуци, уз присуство великог броја
радника како из Бањалуке, тако и из свих радних јединица Пошта
Српске. На самом почету Програма, представници борачке
организације Пошта Српске, чланови породица погинулих које
су присуствовале обиљежавању јубилеја, те чланови Управе

Предузећа, положили су вијенце, запалили свијеће, те минутом
шутње, одали почаст погинулим радницима ПТТ система,
припадницима Војске Републике Српске.
Посматрајући посљератни период, у којем су се поште
осамосталиле, можемо бити поносни на наше колеге, који су
упркос девастираним поштанским објектима, и дотрајалим
транспортним средствима, свим грађанима Републике Српске,
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Свечаност у Пошти 78101 Бања Лука

Најбољи радници

Брнко Лепир, извршни директор за продају и маркетинг

пружили основну поштанску услугу, те изградили темеље на
којима Поште Српске и данас послују, те унапређују поштански
систем. Обиљежавање јубилеја, настављено је промоцијом
пригодног издања поштанске марке „15 година Пошта Српске“,
која је израђена у част свих радника Пошта Српске. Говорећи
о овом издању, Бранко Лепир, извршни директор за продају и
маркетинг, рекао је да су издања поштанских марака свих ових
година, представљала битан дио пословања и препознатљивости
Пошта Српске. Својом квалитетом и мотивима, постала су
препознатљива широм свијета. Управо из тог разлога, како бисмо
забиљежили овај поштански јубилеј, израдили смо поштанску
12

Стеван Лазаревић

- РЈ ПСЦ БЛ

Зора Маљак

- РЈ Бањалука

Миланка Дедеић

- РЈ Приједор

Зденка Ранитовић

- РЈ Добој

Нада Челиковић

- РЈ Брчко

Перо Живковић

- РЈ Бијељина

Миладин Марковић

- РЈ Зворник

Радивоје Поповић

- РЈ Соколац

Драженко Карић

- РЈ Требиње

Нада Рајак

- РЈ Фоча

Владица Илић

- Специјализована
РЈ за информационе
услуге

бораца. Јасминка Кривокућа, директор Предузећа, захвалила се
свима што су својим присуством, увеличали овај свечани јубилеј,
посебно је поздравила чланове породица погинулих бораца,
радника некадашњег ПТТ система, заслужне пензионере и
најбоље раднке. Нагласила је да је полагање вијенаца на спомен
плочу оних који су понос ове фирме, и који су својом жртвом
задужили поштански систем, и све садашње и будуће раднике,
најмање што можемо учинити.

Грета Матијашевић, пензионер

Стеван Лазаревић - најбољи радник РЈ ПСЦ БЛ

марку, у част свих оних који су радили, и који ће радити на
изградњи и унапређењу поштанског система Републике Српске,
нагласио је Лепир.
Осим промоције поштанске марке, овом приликом, уручена
су и пригодна признања најбољим радницима, заслужним
пензионерима, те захвалнице члановима породица погинулих

У свом обраћању,
Кривокућа је рекла да
искрено вјерује да ће
Пошта остати дио сваког
дома у Републици Српској
и у будућности. - „Надам
се да ће неке нове
генерације поштара
још успјешније радити,
те да ће се увијек
сјећати свих колега
који су допринијели
унапређењу
поштанског система
РС.“

Пригодно издање
„15 година Пошта
Српске“, штампано
је у 15.000 примјерака, у шалтерском
табаку 8+1, номиналне вриједности 0,90КМ. Уз марку је
израђено и 300 комада ФДЦ коверата, на којима је одштампан
пригодан текст о 15-годишњици поштанског саобраћаја. Аутор
издања је дизајнер Пошта Српске, Небојша Ђумић.

Поштанска мрежа, објекти, транспортна средства, квалитетна
поштанска услуга... иза свега наведеног, иза цијелог поштанског
система стоји – радник. Иако сваки радник доприноси пословању,
обиљежавајући јубилеј, нисмо били у могућности наградити
све запослене, па смо за ову прилику, демократским путем,
изабрали најбољег радника у свих једанаест радних јединица. За
ову прилику, најбољи су дошли у Бањалуку, гдје им је директор
Предузећа уручила захвалнице и пригодне сувенире. Сви
заслужни радници, поред пригодних признања, добили су и
стимулацију у износу од 10% на фебруарску плату.
Осим најбољих радника, на свечаности у шалтер сали Поште 78101
Бањалука, захвалнице и сувенире додијелили смо и заслужним
пензионерима, који су цијели свој радни вијек провели у Поштама
Српске. Својим присуством, свечаност су увеличали, Грета
Матијашевић, пензионисана шалтерска радница из Прњавора,
и Ристо Вујовић, некадашњи поштоноша из Бањалуке. На крају
програма, запослени су се дружили на пригодном коктелу, а
обиљежавању јубилеја у шалтер сали Главне поште присуствовале
су и многобројне новинарске екипе, па су неки од наших колега,
тај дан, били главне звијезде телевизијских емисија.

Поводом обиљежавања 15 година Пошта Српске, дан раније,
22.03.2012. године, у свим Радним јединицама Предузећа,
уприличен је пријем за чланове породица погинулих радника,
припадника ВРС. Том приликом, директори радних јединица,
уручили су захвалнице члановима породица, те нагласили да
Поште Српске никада неће заборавити колеге које су своје животе
дали за одбрану РС

На самом крају, морам нагласити да је било задовољство
припремати обиљежавање овог јубилеја, јер су чланови
Организационог одбора, били и више него одлучни, да се јубилеј,
уз скромна средства, обиљежи на великом нивоу. Успјех наше
манифестације, доказ је да тимски рад увијек изњедри добре
резултате. Предсједник Организационог одбора био је Миленко
Вучета, а чланови Сњежана Мартић, Зоран Новаковић, Мирослав
Јерковић, Mиодраг Петровић, Бранко Лепир, Милена Квочка,
Александар Аничић и ја.
Жељка Кољанчић
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ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ РС А. Д.
БАЊА ЛУКА
Број: 1.- 2416-3/11
Дана, 17.06.2011.год.
На основу члана 14. Став 14.5. Тачка 14.5.16. 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
“Дизел локомотиве и моторни возови уског колосјека у РС”
1. Дана 01.07.2011. године пустиће се у продају пригодна поштанска
марка под називом “Дизел локомотиве и моторни возови уског
колосјека у РС”.
2. Емисију која се пушта у продају чине четири пригодне поштанске
марке штампане техником вишебојног офсета, у шалтерском табаку
од 8 (осам) марака плус вињета у средини и блок марка, зупчано.
3. Серију чине четири пригодне поштанске марке и блок марка сљедећих
номиналних вриједности и мотива:
-0,90 КМ; мотив – Дизел хидраулична локомотива серије 720 (колосјек
0,76 м)
-0.90 КМ; мотив – Дизел хидраулична локомотива серије ЈЖ 740
-0.90 КМ; мотив – Четверодијелни дизел моторни воз серије ЈЖ
802.0/802.5
-0.90 КМ; мотив – Тродијелни дизел моторни воз серије ЈЖ 801/806
-3.00 КМ;мотив – Дизел хидрауличне локомотиве Л 45 Х.
4. Тираж: 20 000 серија и 20 000 блокова.
5. Пригодна марка из овог Рјешења важи за плаћање поштанских услуга
неодређено вријеме, почев од дана пуштања у продају.
6. Уз ову серију пригодних поштанских марака истог дана пустиће се у
продају три врсте ФДЦ коверата у тиражу од по 300 комада.
7. Ово Рјешење објавиће се у листу “Поштоноша“ – гласилу Предузећа за
поштански саобраћај Републике Српске а. д. Бања Лука.
8. Аутори марака: Божидар Дошеновић и Небојша Ђумић. Стручна
сарадња: Музеј железница Београд. Штампарија: „Форум“ Нови Сад.
ДИРЕКТОР
Јасминка Кривокућа, дипл.ек.
***
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ РС А. Д.
БАЊА ЛУКА
Број: 1.-2416-4/11
Дана, 17.06.2011.године
На основу Члана 14. Став 14.5. Тачка 14.5.16. 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 01.07.2011. 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 “Дизел локомотиве и моторни возови
уског колосјека у РС”.
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.- 1417-7/11
Дана, 17.06.2011.год.
На основу члана 14. Став 14.5. Тачка 14.5.16. 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
“Међународна година младих у РС 2010-2011”
1. Дана 30.06.2011. године пустиће се у продају пригодна поштанска
марка под називом “Међународна година младих у РС 2010-2011”.
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:
-0,90 КМ; мотив – симболика младости и живота .
4. Тираж серије је 15 000 серија.
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5. Пригодна марка из овог Рјешења важи за плаћање 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. Аутор марке: Младен Нинковић. Финална обрада марака: Божидар
Дошеновић и Небојша Ђумић. Штампарија: „Форум“ Нови Сад.
ДИРЕКТОР
Јасминка Кривокућа, дипл.ек.
***
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ РС А. Д.
БАЊА ЛУКА
Број: 1.-1417-8/11
Дана, 17.06.2011.године
На основу Члана 14. Став 14.5. Тачка 14.5.16. 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 30.06.2011. 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 “ Међународна година младих у
РС 2010-2011”.
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.- 3789/11
Дана, 09.09.2011.год.
На основу члана 5. Правилника о издавању и дистрибуцији поштанских
марака и вриједносница, те на основу Програма издавања поштанских
марака 2011, Директор Предузећа дана 15.09.2011.године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
о пуштању у продају пригодне поштанске марке
“Европска заштита природе – јастреб кокошар и мишар”
1. Дана 15.09.2011. године пустиће се у продају пригодна поштанска
марка под називом „Европска заштита природе – јастреб кокошар
и мишар”.
2. Емисију која се пушта у продају чине двије пригодне поштанске
марке штампане техником вишебојног офсета, у шалтерском табаку
9 марака, зупчано.
3. Серију чине двије пригодне поштанске марке сљедећих номиналних
вриједности и мотива:
-0,90 КМ; мотив – јастреб кокошар,
-1,50 КМ; мотив – мишар.
4. Тираж серије је 20 000 серија.
5. Пригодна марка из овог Рјешења важи за плаћање 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. Аутори марке: Божидар Дошеновић и Небојша Ђумић. Штампарија:
„Форум“ Нови Сад.
ДИРЕКТОР
Јасминка Кривокућа, дипл.ек.
***
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ РС А. Д.
БАЊА ЛУКА
Број: 1.-3789-1/11
Дана, 09.09.2011.године
На основу члана 24. Правилника о издавању и дистрибуцији поштанских
марака и вриједносница, те на основу Програма издавања поштанских
марака 2011, Директор Предузећа дана 15.09.2011.године, 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 15.09.2011. 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 “Европска заштита природе – јастреб
кокошар и мишар”.
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.- 4255/11
Дана, 17.10.2011.год.
На основу члана 5. Правилника о издавању и дистрибуцији поштанских
марака и вриједносница, те на основу Програма издавања поштанских
марака 2011, Директор Предузећа дана 17.10.2011.године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
о пуштању у продају пригодне поштанске марке
“200 година од рођења Франца Листа”
1. Дана 22.10.2011. године пустиће се у продају пригодна поштанска
марка под називом „200 година од рођења Франца Листа”.
2. Емисију која се пушта у продају чини једна пригодна поштанска марка
штампана техником вишебојног офсета, у шалтерском табаку 8+1,
зупчано.
3. Серију чини једна пригодна поштанска марка сљедеће номиналне
вриједности и мотива:
-1,50 КМ; мотив – лик Франца Листа.
4. Тираж серије је 20 000 серија.
5. Пригодна марка из овог Рјешења важи за плаћање 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. Аутор марке: Миодраг Николић. Финална обрада марака: Божидар
Дошеновић и Небојша Ђумић. Штампарија: „Форум“ Нови Сад.
ДИРЕКТОР
Јасминка Кривокућа, дипл.ек.
***
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ РС А. Д.
БАЊА ЛУКА
Број: 1.- 4255 -1/11
Дана, 17.10.2011.године
На основу члана 24. Правилника о издавању и дистрибуцији поштанских
марака и вриједносница, те на основу Програма издавања поштанских
марака 2011, Директор Предузећа дана 17.10.2011.године, 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 22.10.2011. 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 “200 година од рођења Франца Листа”.
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.- 4489-2/11
Дана, 24.11.2011.год.
На основу члана 5. Правилника о издавању и дистрибуцији поштанских
марака и вриједносница, те на основу Одлуке Надзорног одбора о
измјени и допуни Програма издавања поштанских марака у 2011.години
бр. 1-2242/10 од 31.10.2011, Директор Предузећа дана 24.11.2011.године,
доноси
РЈЕШЕЊЕ
о пуштању у продају пригодне поштанске марке
“Личност године Републике Српске 2011 – Новак Ђоковић”
1. Дана 30.11.2011. године пустиће се у продају пригодна поштанска
марка под називом „Личност године Републике Српске 2011 – Новак
Ђоковић”.
2. Емисију која се пушта у продају чини једна пригодна поштанска марка
штампана техником вишебојног офсета, у шалтерском табаку 8+1,
зупчано.

3. Серију чини једна пригодна поштанска марка сљедеће номиналне
вриједности и мотива:
-0,90 КМ; мотив – лик Новака Ђоковића.
4. Тираж серије је 1 000 серија.
5. Пригодна марка из овог Рјешења важи за плаћање поштанских услуга
неодређено вријеме, почев од дана пуштања у продају.
6. Ово Рјешење објавиће се у листу “Поштоноша“ – гласилу Предузећа за
поштански саобраћај Републике Српске а. д. Бања Лука.
7. Аутори марке и финална обрада марака: Божидар Дошеновић и
Небојша Ђумић. Штампарија: „Форум“ Нови Сад.
ДИРЕКТОР
Јасминка Кривокућа, дипл.ек.
***
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ РС А. Д.
БАЊА ЛУКА
Број: 1.- 4555-1/11
Дана, 09.12.2011.год.
На основу члана 5. Правилника о издавању и дистрибуцији поштанских
марака и вриједносница, те на основу Програма издавања поштанских
марака 2011, Директор Предузећа дана 09.12.2011.године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
о пуштању у продају пригодне поштанске марке
“100 година од освајања Јужног пола”
1. Дана 14.12.2011. године пустиће се у продају пригодна поштанска
марка под називом „100 година од освајања Јужног пола”.
2. Емисију која се пушта у продају чини једна пригодна поштанска марка
штампана техником вишебојног офсета, у шалтерском табаку 8+1 и
блок марка, зупчано.
3. Серију чини једна пригодна поштанска марка и блок сљедећих
номиналних вриједности и мотива:
-1,50 КМ; мотив –освајање Јужног пола,
-2,00 КМ; мотив –освајање Јужног пола.
4. Тираж серије је 20 000 серија.
5. Пригодна марка из овог Рјешења важи за плаћање поштанских услуга
неодређено вријеме, почев од дана пуштања у продају.
6. Уз ову серију пригодних поштанских марака истог дана пустиће се у
продају двије врсте ФДЦ коверате у тиражу од по 300 комада.
7. Ово Рјешење објавиће се у листу “Поштоноша“ – гласилу Предузећа за
поштански саобраћај Републике Српске а. д. Бања Лука.
8. Аутор марке: Никола Заклан. Финална обрада марака: Божидар
Дошеновић и Небојша Ђумић. Штампарија: „Форум“ Нови Сад.
ДИРЕКТОР
Јасминка Кривокућа, дипл.ек.
***
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ РС А. Д.
БАЊА ЛУКА
Број: 1.- 4555-2/11
Дана, 09.12.2011.године
На основу члана 24. Правилника о издавању и дистрибуцији поштанских
марака и вриједносница, те на основу Програма издавања поштанских
марака 2011, Директор Предузећа дана 12.12.2011.године, 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 14.12.2011. 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 “100 година од освајања Јужног пола”.
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.- 141-4/12
Дана, 06.02.2012.год.
На основу члана 5. Правилника о издавању и дистрибуцији поштанских
марака и вриједносница, те на основу Програма издавања поштанских
марака 2012, Директор Предузећа дана 06.02.2012.године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
о пуштању у продају пригодне поштанске марке
“Лунарни хороскоп – Година змаја”
1. Дана 14.02.2012. године пустиће се у продају пригодна поштанска
марка под називом „Лунарни хороскоп – Година змаја”.

2. Емисију која се пушта у продају чини једна пригодна поштанска марка
штампана техником вишебојног офсета, у шалтерском табаку 8+1,
зупчано.
3. Серију чини једна пригодна поштанска марка сљедеће номиналне
вриједности и мотива:
-0,90 КМ; мотив – змај.
4. Тираж серије је 20 000 серија.
5. Пригодна марка из овог Рјешења важи за плаћање 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. Аутори марке и финална обрада марака: Божидар Дошеновић и
Небојша Ђумић. Штампарија: „Форум“ Нови Сад.
ДИРЕКТОР
Јасминка Кривокућа, дипл.ек.
***
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ РС А. Д.
БАЊА ЛУКА
Број: 1.- 141-5/12
Дана, 06.02.2012.године
На основу члана 24. Правилника о издавању и дистрибуцији поштанских
марака и вриједносница, те на основу Програма издавања поштанских
марака 2012, Директор Предузећа дана 06.02.2012.године, 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 14.02.2012. 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 “Лунарни хороскоп – Година змаја”.
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.- 935-2/12
Дана, 27.02.2012.год.
На основу члана 5. Правилника о издавању и дистрибуцији поштанских
марака и вриједносница, те на основу Програма издавања поштанских
марака у 2012.години, те на основу Одлуке Управе Предузећа 1.-34649/11 од 16.12.2012.године, Директор Предузећа дана 27.02.2012.године,
доноси
РЈЕШЕЊЕ
о пуштању у продају пригодне поштанске марке
“50 година Нобелове награде – Иво Андрић”
1. Дана 10.12.2011. године пуштена је у продају пригодна поштанска
марка под називом „50 година Нобелове награде – Иво Андрић”, која
је дана 16.12.2011.године повучена из продаје.
2. Поштанска марке је повучена из употребе Одлуком Управе
Предузећа 1.-3464-9/11 од 16.12.2011.године.
3. Марка је повучена због настале грешке приликом штампе, тј.
одштампана је без назива државе.
4. Марка је поново одштампана у тиражу од 15 000 и овим Рјешењем
се пушта у продају.
5. Емисију која се пушта у продају чини једна пригодна поштанска
марка штампана техником вишебојног офсета, у шалтерском табаку
8+1, зупчано.
6. Серију чини једна пригодна поштанска марка сљедеће номиналне
вриједности и мотива:
-0,90 КМ; мотив – лик Иве Андрића.
7. Тираж серије је 15 000 серија.
8. Пригодна марка из овог Рјешења важи за плаћање поштанских
услуга неодређено вријеме, почев од дана пуштања у продају.
9. Ово Рјешење објавиће се у листу “Поштоноша“ – гласилу Предузећа
за поштански саобраћај Републике Српске а. д. Бања Лука.
10. Аутори марке и финална обрада марака: Божидар Дошеновић и
Небојша Ђумић. Штампарија: „Форум“ Нови Сад.
ДИРЕКТОР
Јасминка Кривокућа, дипл.ек.
***
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ РС А. Д.
БАЊА ЛУКА
Број: 1.- 901-7/12

Гласило Предузећа за поштански саобраћај РС а.д. Бања Лука  Број 81  Година XIV  Бања Лука  Април 2012.

Дана, 14.03.2012.год.
На основу члана 5. Правилника о издавању и дистрибуцији поштанских
марака и вриједносница, на основу Одлуке Управе Предузећа бр.1.2242/10 од 26.01.2012., те на основу Одлуке Надзорног одбора бр.
1-2242/10 од 10.02.2012, Директор Предузећа дана 20.03.2013.године,
доноси
РЈЕШЕЊЕ
о пуштању у продају пригодне поштанске марке
“Личност године Републике Српске 2011 – Новак Ђоковић”
1. Дана 30.11.2011. године у продају је пуштена пригодна поштанска
марка под називом „Личност године Републике Српске 2011 – Новак
Ђоковић” у тиражу од 1 000 серија.
2. Овим Рјешењем пушта се у продају доштампана количина пригодне
поштанске марке „Личност године Републике Српске 2011 – Новак
Ђоковић“ у тиражу од 15 000 серија.
3. Рјешењем о пуштању у продају бр.1.-4489-2/11 од 24.11. дефинисане
су карактеристике ове поштанске марке.
4. Пригодна марка из овог Рјешења важи за плаћање поштанских услуга
неодређено вријеме, почев од дана пуштања у продају.
5. Ово Рјешење објавиће се у листу “Поштоноша“ – гласилу Предузећа за
поштански саобраћај Републике Српске а. д. Бања Лука.
ДИРЕКТОР
Јасминка Кривокућа, дипл.ек.
***
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ РС А. Д.
БАЊА ЛУКА
Број: 1.- 1637-6/11
Дана, 11.05.2011.год.
На основу члана 14. Став 14.5. Тачка 14.5.16. 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
“75 година Народне универзитетске библиотеке – Република Српска ”
1. Дана 17.05.2011. године пустиће се у продају пригодна поштанска
марка под називом “75 година Народне универзитетске библиотеке –
Република Српска ”.
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:
-0,90 КМ; мотив – књиге,
4. Тираж серије је 15 000 серија.
5. Пригодна марка из овог Рјешења важи за плаћање 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. Аутори марке и финална обрада марака: Божидар Дошеновић и
Небојша Ђумић. Штампарија: „Форум“ Нови Сад.
ДИРЕКТОР
Јасминка Кривокућа, дипл.ек.
***
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ РС А. Д.
БАЊА ЛУКА
Број: 1.-1637-7/11
Дана,11.05.2011.године
На основу Члана 14. Став 14.5. Тачка 14.5.16. 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 17.05.2011. 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 “75 година Народне универзитетске
библиотеке – Република Српска ”.
2. Ово Рјешење објавиће се у листу “Поштоноша“ – гласилу Предузећа за
поштански саобраћај Републике Српске А. Д. Бања Лука.
ДИРЕКТОР
Јасминка Кривокућа, дипл.ецц
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Хеликоптером
достављене пошиљке
То к о м

Р е п у б л и к е С р пс к е , п о ш т а н с к и
Колеге које врше превоз и
кад је било на јпотребније, помоћ

па смо умјесто у ноћним и раним јутарњим
часовима, размјену вршили искључиво
преко дана. Колико је било отежано вршење
превоза поштанских пошиљака на том
подручју знају најбоље возачи доставних
возила.

најближе поште десетине километара, гдје
је накнада за поштанску услугу једнака оној
у центру највећег града Српске. Признајемо,
имамо монопол – познајемо сваког
домаћина и домаћицу у овој Републици, и
редовно их обилазимо. Такав је Закон, није
што нам се исплати.

На путу између Трнова и Миљевине, једно
возило било је у сметовима неколико дана,
све док није успостављен саораћај на
овом путном правцу. Колега возач је према
Миљевини отишао пјешке... Тих дана, било је
много хероја које познајемо.

сњежне блокаде југиоисточног дијела

с ао браћ а ј с е о д в и јао с а н е з н ат н и м к а ш њењи м а.
пренос пошиљак а били с у на јвећи хероји, а
су пружили и из

Хеликоптерског

сервиса

Е

кстремни услови рада у фебруару,
нарочито у југоисточном дијелу
Републике Српске, поново су показали
да је вршење поштанског саобраћаја више
од посла. „Велике сњежне падавине“,
„Минуси паралисали нормалан живот“,
„Одсјечени од свијета“, само су неки од
наслова у новинама, који су осликавали
свакодневицу живота у Српској. Упркос
фебруарским непогодама, поштански
саобраћај функционисао је без прекида,
без обзира на то да ли је ријеч о градском
или руралном подручју. Наши поштари
понекад су били једини који су стизали до
појединих домова, и то не само да уруче
пошту, него да помогну угроженима, донесу
основне животне намирнице, лијекове, и да
прозборе коју ријеч.
Корисници који живе у граду, вјероватно,
никада неће схватити шта Поште Српске
значе за остале становнике Републике
Српске. Монопол, кажу, имамо... Јесте,
монопол на сваки сеоски праг, удаљен од
16

РС

Фебруар је показао, колико је битна добра
организација, и колико људи и данас, у
овом модерном времену, зависе једни
од других. Поште Српске су доказале
да вршење поштанске услуге на цијелој
територији РС под једнаким условима за
све грађане, значи више од члана Закона,
наравно, највише за оне који су са првом
временском непогодом угрожени. Када
смо у првој половини фебруара кренули
са исплатом пензија, помогао нам је и
Хеликоптерски сервис РС, па су се колеге
у радним јединицама Фоча и Требиње,
сналазили на разне начине, и преносиле
пошту. У тим екстремним условима, и линије
превоза пошиљака биле су промијењене,

Горан Тубић, поштоноша-управник Поште
73247 Добрун, и његов комшија Миле Бабић,
из села Добрунска ријека код Вишеграда,
пет сати су се кроз снијег виши од метра,
пробијали лопатама до комшије удаљеног
километар и по, нервног и срчаног
болесника, који је 30 дана био одсјечен
од свијета. За Српску новинску агенцију,
Тубић је рекао да је терен брдовит, али да
су морали доћи до комшије Светозара, како
би му уручили лијекове, мању количину
намирница и пензију.
Хероји и њихов монопол.

Жељка Кољанчић

вијести

М и н и с та р с т в о

с а о б раћ а ј а и в е з а у

В л а д и РС,

није одговорило

Пореске рачуне
достављају студенти
П

оште Српске, нису постигле договор
са Пореском управом РС, о преносу
рачуна за порез на непокретности,
јер нису добиле тражену сагласност од
Министарства саобраћаја и веза у Влади
РС. Пореска управа РС, поштујући Закон
о поштанским услугама РС, обратила се
Поштама Српске за доставу 400.000 рачуна,
те нагласила да није спремна ову услугу
платити 1.200.000,00 КМ према важећем
Цјеновнику Пошта Српске, јер располаже са
ограниченим буџетским средствима за ову
намјену, у износу од 320.000,00 КМ.

рачуна Пореске управе РС, те је Одлука
упућена на сагласност Министарству
саобраћаја и веза у Влади РС, обзиром да
на важећи Цјеновник услуга, сагласност
даје Влада РС, а Управа и Надзорни одбор
немају надлежност за давање наведеног
попуста.

Управа и Надзорни одбор Предузећа, како
Поште Српске не би остале без прихода
по овом основу, донијели су Одулку о
одобравању траженог попуста у износу од
73,33% на цијену за једнократан пренос

Облас т

обиљежиле

10 0

Жељка Кољанчић

Поводом овогодишњег 8. марта, синдикат Управе Предузећа, односно жене ове синдикалне
организације, усагласиле су се, те одрекле средстава намијењених за куповину цвијећа.
Ријеч је о 600,00 КМ, које су у виду помоћи, додијелиле радницама које су дуже вријеме на
боловању. Како је 6 радница на боловању, свака од њих je добила 100,00 КМ. Ова средства,
иако скромна, знак су солидарности радних колега.

го д и н а п о ш та н с к о г

с ао браћ а ја н а п о д р у ч ј у о п ш т и н е

Поште Српске, биле су спремне уручити
грађанима рачуне Пореске управе за
320.000,00КМ, али то нису могле извршити
без сагласности ресорног министарства,
односно Владе РС. Пореска управа РС,
одлучила je посао дати студентима.

Међународни дан жена у сврси хуманости

з а п о ш та н с к и с а о б раћ а ј

П о ш т е С р пс к е

П о ш та м а С р п с к е

Битно је нагласити да је Пореска управа
РС, обавезна пореске рачуне доставити
у форми препоручене пошиљке са
повратницом, а која представља
резервисану поштанску услугу, чија
је цијена дефинисана горе наведеним
Цјеновником.

Брат у н а ц

П

оште Српске свечано су обиљежиле стогодишњицу поштанског
саобраћаја на подручју Братунца. Данас, становницима
Братунца доступне су све услуге које пружају Поште Српске,
и упоређујући пошту некада, са поштом данас, можемо рећи да
се традиционална поштанска услуга, с временом, развијала и
модернизовала.
Прва пошта отворена је далеке 1911. године, била је уговорна, без
телефона и телеграфа, а радило се само са писмима, примање и
издавање поште. У оно вријеме, пошиљке су превожене кочијом,
а долазиле су из Зворника до Сребренице, те су се други дан
враћале у Зворник. Кочије су биле двопрежна кола са федерима,
прекривена церадом, имала су четири сједишта, два за кочијаша
и кондуктера, те назад два мјеста за путнике. Мада, у оно вријеме
путници су били ријеткост јер је то била скупа и луксузна вожња.

Синдикат Управе Предузећа

Велики
јубилеј
поште
Братунац
Улазак поштанских кола у Братунац, најављиван је трубом, потом су
примаоци преузимали писма, и тек када би предао пошту, кочијаш
би одморио и нахранио коње, те продужио за Сребреницу. На
тадашњем печату поште писало је „Уговорна пошта Братунац“, што
је историјски гледано, био преломни догађај за Братунац, јер је на
овај начин први пут признат као мјесто. (Ови подаци налазе се у
књизи Ђорђa Беатовићa „Братунац у мојим сјећањима“).
Пошта 75420 Братунац покрива територију од 293 километра
квадратниих, са 4 850 домаћинстава у којима живи око 17 350
становника. На прослави великог јубилеја ове поште, директор
Предузећа Јасминка Кривокућа, најстаријем пензионеру РЈ
Зворник, стогодишњој Марти Станишић, уручила је новчани поклон
у износу од 100,00 КМ. Овом приликом, предсједник синдиката РЈ
Зворник Милисав Милић, у име синдикалне организације, уручио је
поклоне пензионерима Милени Вукајловић и Миленку Давидовићу,
те им се захвалио за дугогодишњи предан и савјестан рад у пошти.

Гласило Предузећа за поштански саобраћај РС а.д. Бања Лука  Број 81  Година XIV  Бања Лука  Април 2012.
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вијести

Облас т

з а п о ш та н с к и с а о б раћ а ј

Поште Српске
потврдиле квалитет
поштанске услуге
Пе та

ра диониц а у

З а г р е б у,

п о с ље д њ а ј е е тап а

п о ш та н с ко г с ао браћ а ја у з е м љ а м а ј у го и с точ н е

Пр о ј ек та з а у н а п ре ђ ење к в а л и т е та
Европе. Нашем колеги Дарк у

Ту т њ е в и ћ у н а и с т о ј ј е д о д и ј е љ е н с е р т и ф и к ат, ч и м е ј е д о к а з а о н е с а м о
к в а л и т е т , н е г о и н а п р е д а к П о ш т а С р пс к е н а м е ђ у н а р о д н о м п л а н у .

С

ертификат за управљање квалитетом, по
методологији Свјетског поштанског савеза,
додијељен је руководиоцу Службе за контролу
квалитета у Поштама Српске, Дарку Тутњевићу.
Осим представника Пошта Српске, Радионици
која је одржана у Загребу, од 20. до 22. марта ове
године, присуствовали су и представници Свјетског
поштанског савеза, Post Europ-a, те поштанских
оператера земаља југоисточне Европе. Домаћин
састанка била је Хрватска пошта Загреб.
Према ријечима Дарка Тутњевића, ово признање
својеврсна је награда за досадашњи труд и рад, и
омогућава му вршење сертификације квалитета
поштанских операција, код поштанских оператера
других земаља. Тутњевић наглашава да ово није само
његов успјех, него и успјех Пошта Српске.
Радионица у Загребу, представља посљедњу етапу

свој

Пројекта за унапређење
квалитета поштанског
саобраћаја у земљама
југоисточне Европе.
Пројекат се састојао од
пет радионица на којима
су своја упутства, савјете и
смјернице представницима
националних оператера
давали најбољи међународни
стручњаци из области
поштанског саобраћаја. Овом
приликом, поштански оператери
анализирали су до сада урађено, а
представници Свјетског поштанског савеза
и Post Europ-a, дали су завршне смјернице у
овом пројекту.
Жељка Кољанчић

Дјеца писала Ђоковићу
Изабрани су најљепши радови 41. такмичења у писању писама за младе,
које Свјетски поштански савез и UNESCO организују у скоро свим
земљама свијета. На адресе поштанских оператера, стигла су 774 писма,
од тога 291 на адресу БХ Поште Сарајево, 271 у ХП Мостар, те 312 писама
на адресу Пошта Српске. Најљепше писмо написао је Иво Бухач, из
О.Ш. “Биограци”, Јаре, друго мјесто припало је Лејли Делалић, из О.Ш.
“Умихана Чувидина”, Сарајево, док је трећа награда припала Андреју
Козићу, из О.Ш. “Вук Караџић” из Бањалуке. Рад Смиљана Рагужа,
ученика О.Ш. „Столац“ из Стоца проглашен је најоригиналнијим радом.
Ученицима, ауторима наведених радова, биће уручени пригодни поклони,
на свечаној манифестацији која ће бити одржана крајем маја ове године у
Сарајеву. Најбољи рад биће награђен са 500,00 КМ, други са 300,00 КМ,
а трећепласирани рад са 200,00 КМ. Наведени ученици осим новчаних,
добиће и друге вриједне награде, а представници Агенције за поштански
саобраћај, уручиће и специјалну награду за најоргиналнију форму писма.
С обзиром на то да је комисија бирала 10 најбољих писама, МП4 player
биће уручен ученицима чији су радови изабрани међу првих десет у БиХ.
Тема овогодишњег такмичења била је „Напиши писмо спортисти или
особи из свијета спорта којој се дивиш, да би објаснио шта ти значе
олимпијске игре“. Основци из РС, највише писама упутили су Новаку
Ђоковићу.
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Oблас т

ф и н а н с и ј с к и х у с л у га

Поште Српске у пословима
заступања у осигурању

Уштеде на
импулсима
З

акључком Управе Предузећа од 11.02.2010. године Област
поштанског саобраћаја је у обавези да прати и извјештава
исту о потрошњи телефонских импулса на свим фиксним и ИП
прикључцима у Пословном кабинету и службама при пословном
кабинету, Областима, те Радним јединицама Предузећа.
Гашење непотребних прикључака, лимитирање разговора, те
забрана међународних позива корисницима којима то није
неопходно за несметано обављање послова довело је до великих
уштеда, што се може видјети на графикону 1

Графикон 1.

П о ш т е С р пс к е д о б и л е д о з в о л у А г е н ц и ј е з а о с и г у р а њ е
РС за обав љање по с лова зас т у пања у о сиг у рању

П

оште Српске свим корисницима широм Републике Српске,
у 2012. години доносе нову услугу - заступање у осигурању.
Тим поводом, директор Агенције за осигурање РС, Божана
Шљивар, уручила је директору Пошта Српске, Јасминки
Кривокући, Рјешење за обављање ове дјелатности.
Поште Српске добиле су лиценцу за заступање у свим врстама
осигурања, с тим што је Законом о посредовању у осигурању
РС прописано да се за једну врсту осигурања, може заступати
само једна осигуравајућа кућа. Поменуту услугу заступања
планирамо проводити у неколико фаза.
Конкретно, групе производа осигурања за које планирамо
закључити Уговоре о заступању обухватају:
1. Осигурање од аутоодговороности, каско осигурање,
осигурање незгоде,
2. Осигурање имовине, осигурање робе у превозу,
3. Животно осигурање.
Ради квалитетног провођења ове услуге, Поште Српске упутиле
су писма намјере осигуравајућим кућама у Републици Српској,
са позивом за пословну сарадњу, а у складу са важећим
прописима. С обзиром на то да Поште Српске до сада нису
пружале ову услугу, у плану је развијање партнерског односа
са друштвима за осигурање, а самим тим и унапређивање
пословне сарадње, уз обострану корист.

Према закључцима Области за поштански саобраћај, мјеста
за уштеде има још и то првенствено кроз проналажење
алтернативних приступа корисницима Спинтера, преусмјеравање
начина преноса података у ЈПМ у којима се и даље обавља путем
ИСДН прикључка, као и искључењем прикључака гдје за истим не
постоји потреба.

Сви на бројање!
Агенција за поштански саобраћај БиХ, у циљу утврђивања стварних
обрачунских количина и цијена у међуоператерском поштанском
саобраћају, донијела је Методологију за обрачун трошкова завршне
фазе у међуоператерском поштанском саобраћају и терминалних
и транзитних трошкова у међународном поштанском саобраћају.
Према наведеној Методологији, оператери су у обавези сваки мјесец
вршити бројање стварних количина поштанских пошиљака.
Област за поштански саобраћај, у сарадњи са РЈ ПСЦ Бањалука,
направила је распоред радника из ове области, како би помогли
радницима поштанског центра у бројању количина поштанских
пошиљака, по врстама и стопама масе. Колеге из Области за поштански
сабораћај, сваки дан присуствују отпреми и приспјећу пошиљака. На
тај начин, кажу, желе показати да за потребе посла и остварења што
већег прихода, и радници из канцеларија раде на пословима директне
експлоатације, броје пошиљке, важу вреће, те утоварају у возила за
превоз пошиљака.
Битно је истаћи да на основу нове Методологије, на мјесечном нивоу,
Поште Српске имају 10.000КМ више, у односу на претходне обрачуне.

Жељка Кољанчић
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С ИНДИКАТ

Смањена

ц и ј е н а ра д а

Криза
звони два
пута
Ч л а н о в и НО с у п р и х в а т и л и м и ш љ е њ е П р е д с ј е д н и ц е О д б о р а з а р е в и з и ј у д а с е
П л а н п о с л о в а њ а з а 2012 г о д и н у м о р а к о р и г о в а т и у д и ј е л у р а с х о д а з а о д р ж а њ е
Пре д у з е ћ а, т е п ри х в ат и о м и ш љење С и н д и к ата д а с е п л ата м о ра с в и м а с м а њи т и
з а и с т и п р о ц е н а т , п р е д л а ж у ћ и д а с е и ч л а н о в и м а НО у м а њ е п р и м а њ а у ц и љ у
помоћи Пре д у зе ћу за из ла з из по с тоје ће сит уаци је. Ова Од лу к а је у прим јени
о д 01.01. 2012. г о д и н е .

Т

ема о којој се највише расправљало
на сједници Главног одбора Синдиката
Предузећа, 07.02.2012. године је, свакако,
приједлог Управе Предузећа о укидању
обавезе исплате регреса радницима
Предузећа за 2011. годину. У дискусију су
се укључивали представници синдиката из
сједишта својих РЈ и сви су били једногласни
да се о смањењу цијене рада са 190,00
КМ на 180,00 КМ не могу изјаснити без
мишљења своје базе.
Након састанка ГО Синдиката све
синдикалне организације су одржале
састанак у својим организационим
дијеловима, те доставиле писано мишљене.
Сагласност на промјену цијене рада са
190 на 180 КМ уз обавезу исплате остатка
дијела регреса из 2010. и регреса из 2011.
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године дала је једино СО РЈ за поштански
саобраћај Бијељина. Остале синдикалне
организације нису биле за овај приједлог.
Послије пар дана одржан је састанка
Надзорног одбора Предузећа, на којем
је Предсједница Одбора за екстерну
ревизија изнијела мишљење да се не може
прихватити предложени План пословања
предузећа за 2012. годину са планираним
расходима као у Плану. Односно, с
обзиром да су средства за разграничење
у 2012. години мања него у 2011 години,
појављује се проблем да Предузеће не
може планирати већи пословни губитак
него у 2011. години, те мора предложити
мање расходе за 2012. годину. И по
њеном мишљењу једини излаз се види у
смањењу накнада за плату. Директорица

Предузећа је изнијела став Управе који је
предложен и Синдикату, али је Синдикат
дао негативно мишљење по истом. Након
исцрпне расправе чланова Надзорног
одбора, чланова Управе Предузећа и
предсједнице Синдиката поново се и од
предсједника НО Предузећа наметнула као
тренутно могућа ситуација приједлог за
смањење плате са 190 на 180 КМ, уз обавезу
исплате дијела регреса из 2010. и регреса
из 2011. године. Предсједница Синдиката
је поновила став Синдиката да радници не
прихватају смањење плате у ситуацији када
се плата није повећавала задње три године,
трошкови живота значајније повећани, а
многа радна мјеста оптерећенија него прије
три године. Поред тога радници су свјесни
ситуације која је дијелом допринијела
смањењу прихода, али желе да сви заједно
сносимо терет лоше ситуације. Чланови
НО су прихватили мишљење Предсједнице
Одбора за ревизију да се План пословања
за 2012. годину мора кориговати у дијелу
расхода за одржање Предузећа, те
прихватио мишљење Синдиката да се плата
мора свима смањити за исти проценат,
предлажући да се и члановима НО умање
примања у циљу помоћи Предузећу за

излаз из постојеће ситуације. Ова Одлука је
у примјени од 01.01.2012. године.
У вези захтјева Главног одбора
синдиката за регулисање трошкова
накнаде превоза за раднике који немају
организован јавни превоз, Извршна
директорица за рачуноводство и
финансије је изнијела податак да превоз
радника на мјесечном нивоу износи
880.000,00 КМ и да је на годишњем нивоу
превоз мањи у односу на ранији период за
261.00,00 КМ. На ову констатацију чула се
примједба синдиката да то није смањење
трошкова, већ је то отет износ средстава од
радника.
Након дискусије по овој тачки дневног
реда испред Управе Предузећа је дато
задужење РЈ које имају ове проблеме да
доставе Управи податке о радницма који
немају организован јавни превоз ( име и
презиме радника, износ цијене релације и
доказ да нема организован јавни превоз),
а у циљу да се тим радницима омогући
плаћање превоза.
На сједници је било ријечи и о сљедећим
проблемима:
Проблеми

у вези са пословностамбеним објектом у РЈ Соколац ни
данас нису ријешени. За легализацију
објекта потребно је 120.000 КМ. Управа
је предложила да се радницима, који
полажу право на стан исплате одређени
износи. Синдикални представник ове
радне јединице био је изричито против
приједлога, па је речено да ће убрзо
бити организован састанак у РЈ Соколац,
како би се заједничким снагама нашло
рјешење овог дугогодишњег проблема.
Предсједник

синдикалне организације РЈ
Бањалука, предложио је да се у поштама
са мањим обимом посла иде на смањење
извршилаца, гдје би шалтерски радник
могао обављати посао управника. Осим
овога, предложио је и да се за шалтерске
раднице не набавља обућа, те да се та
средства усмјере за резервну обућу
поштарима. Сњежана Мартић, извршни
директор за поштански саобраћај, рекла
је да Предузеће неће набављати обућу
за шалтерске раднице, а да ће с новом
набавком, поштоноше добити и кишне
кабанице.
Предсједник

синдиката специјализоване
РЈ за ИКТ и развој, указао је на
проблематику у раду Хибридне поште,
односно проблем ручног паковања
пошиљака, због застарјелих ковертирки.
Мирослав Јерковић, Извршни директор
за информационе технологије и развој,
изнио је проблем у вези са тендерима
који су били расписану у протеклих
неколико година, те појаснио да је
објављен тендер за сервисирање
постојећих ковертирки и да ће се
њиховом приступити веома брзо.

Синдикат саобраћаја и веза РС прославио 15 година
Поводом петнаестогодишњице од оснивања Синдиката саобраћаја и веза, у Добоју је 30.
марта 2012. године, уприличено дружење синдикалаца и послодаваца из ове области.
Осим колега из жељезничког, друмског и ваздухопловног саобраћаја РС, свечаности
су присуствовали и синдикалци ове гране из Републике Србије. Ријеч добродошлице
званицама је упутио Миленко Видаковић, предсједник Синдиката саобраћаја и веза РС.
Говорећи о почецима радничког организовања, истакао је значај сваке године синдикалне
борбе, те напоменуо да је данас синдикату најтеже. Присутнима се обратила и Ранка Мишић
предсједник Савеза синдиката РС. Честитајући гранском синдикату деценију и по рада,
нагласила је да синдикалци морају и могу заједно истрајати у овом времену кризе, те да је
заједништво загарантован успјех сваког радника ове гране. Свечани јубилеј био је повод
да се уруче пригодне награде, како синдикалним представницима, тако и послодавцима.
У Поште Српске, стигла су четири признања; Слободанка Куриџа и Борка Ивановић,
чланови Републичког одбора синдиката, те Миленка Ковачевић, предсједник Надзорног
одбора Синдиката, награђене су за „допринос у развоју и унапређењу синдиката, заштити
права радника, остваривању програмских циљева и задатака синдиката саобраћаја и веза,
те синдикалне сарадње”.
Осим ових признања, златна плакета уручена је и Јасминки Кривокући, “за успјешан рад и
остварене резултате трајног значаја, разумијевање и јачање односа, Синдиката и Удружења
послодавацау РС”. Свечаном јубилеју Синдиката саобраћаја и веза, присуствовала је и
Дијана Обрадовић, помоћник Министра за поштански саобраћај и комуникације.

Синдикат
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Облас т за поштански с аобраћа ј

Нове

поште

–

с п а с з а с та н о в н и ш т в о

Отворена
Пошта
70274
Купрес РС

Мјештани Кравица
коначно добили пошту
Отварање поште у Кравицама код Братунца, веома је значајно, не
само за Поште Српске, него и за мјештане Кравица, који су након
двије деценије поново добили пошту. Пошта 75422 Кравице
отворена је на истом мјесту гдје је постојала и прије ратних
дејстава, и налази се између пошта 75420 Братунац и 75445 Нова
Касаба. Пошти у Кравицама припадају три мјесне заједнице,
Јежестица, Коњевић Поље и Глогова, са око 1000 домаћинстава,
у којима живи 2500 становника.
Сви они ће, радним даном и суботом од 7-10 часова, бити у прилици
користити све услуге Пошта Српске. Пошта 75422 Кравице је
22. пошта Радне јединице Зворник, те 260. јединица поштанске
мреже Републике Српске, а покрива подручје од 60 километара
квадратних. Отварањем ове поште, Поште Српске, допринијеле
су квалитетнијој поштанској услузи на овом подручју.

Отворена пошта у
Колибама Горњим код
Брода
Поште Српске, отвориле су Пошту 74454 Колибе Горње код
Брода. Пошта у овом мјесту, уништена је на почетку ратних
дејстава, и сада, 20 година касније, отварање Поште веома
је значајно не само за Поште Српске, него и за повратничко
становништво Колиба Горњих. Пошта 74454 Колибе Горње је 47.
пошта РЈ Добој и покрива подручје од 80 километара квадратних,
са 958 домаћинстава у којима живи око 1800 становника.
Пошта је отворена у простору Мјесне заједнице, а мјештани
ће радним даном и суботом од 8-11 часова, бити у прилици
користити све услуге Пошта Српске. Ова пошта доставом
покрива подручје Колиба Доњих, Зборишта, Новог Села,
Кораћа, Доње и Горње Барице, те мјеста Унка, Грк, и Крушчик,
а њеним отварањем Поште Српске допринијеле су квалитетнијој
поштанској услузи на овом подручју. Свечаном отварању Поште
присуствовали су Милован Черек, Начелник Општине Брод,
Сњежана Мартић, Извршни директор за поштански саобраћај, те
Мирјана Даниловић, Извршни директор за финансијске услуге.
Интересантан је податак да је упркос ратним разарањима, сачуван
пријератни жиг поште Колибе Горње, који ће бити кориштен и у
будућем раду ове поште.

П

ошта 70274 Купрес Републике Српске, која се налази у објекту
Општине Купрес РС, почела је са радом 01. марта 2012. године.
На овом подручју, у 150 домаћинстава живи око 400 мјештана,
којима су Поште Српске отварањем ове поште, поштанску услугу
учиниле доступном. С обзиром на то да је ово помоћна пошта,
корисници ће радним даном, све своје обавезе, моћи извршити
на шалтеру поште од 8 до 11 часова, а од 11 до 16 часова код
поштоноше.
Отварањем Поште 70274 Поште Српске још једном су потврдиле
да поштанску услугу врше на комплетној територији Републике
Српске, под истим условима за све грађане. Пошту су, уз присуство
великог броја мјештана, свечано отворили Горан Зубић, начелник
Општине Купрес РС, и Извршни директор за поштански саобраћај
Сњежана Мартић.
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Отворена пошта у улици
Јована Дучића
Издвојени шалтер Поште 78109 Бања Лука у улици Јована Дучића
74Е, почео је са радом 16. јануара 2012. године.
Највећу корист од отварања Издвојеног шалтера Поште 78109
Бања Лука ће, наравно, имати становници овог дијела града, који
ће, сваким радним даном од 08.00 до 16.00 часова, у њему моћи да
обаве све услуге које Поште пружају.

С лу жба за поштанске марке и врије дноснице

Пригодна

марк а

„50

година

Нобе лове

н а г ра д е

– И в о А н д р и ћ“

Нобеловцу у част

П о ш т е С р пс к е , п о в о д о м в е л и к о г ј у б и л е ј а , и з д а л е с у п р и г о д н у п о ш т а н с к у
м арк у у час т Иве Андрића, је диног нобе ловц а с наших про с тора.

П

оводом обиљежавања пола вијека од
када је Иво Андрић добио Нобелову
награду за књижевност, Поште Српске
су 10. децембра 2011. године пустиле у
продају пригодну поштанску марку под
називом „50 година Нобелове награде – Иво
Андрић“.
На свечаној Академији „Вишеград
нобеловцу“, која је одржана исти дан у
вишеградском Дому културе, Поште су
промовисале ово пригодно издање. Марку
у част Иве Андрића, Поште Српске издале
су у шалтерском табаку 8+1, номиналне

вриједности 0,90 КМ. Тираж марке је
15 000, а ово издање прати и 300 ФДЦ
коверата.
На овај начин, Поште Српске
настојале су очувати сјећање
на великог писца, дипломату
и нобеловца, те допринијети
свечаностима које су овим поводом
обиљежиле општина Вишеград и Српско
културно друштво „Просвјета“. Како је ријеч
о посебном јубилеју, значајном не само
за Републику Српску, него и за поштански
саобраћај Српске, уз пригодну поштанску

Промоција

марку
издату у Андрићеву част, израдили
смо и пригодни жиг који се налази у Пошти
73240 Вишеград.
Жељка Кољанчић

з а ј е д н и ч к е п о ш та н с к е м а р к е

Поштанска марка у част
Фридтјофа Нансена
По ш та н с к а

Новак Ђоковић на
поштанској марки
Поште Српске су поводом проглашења најбољег тенисера
свијета, Новака Ђоковића, за личност године, издале пригодну
поштанску марку „Личност године Републике Српске 2011- Новак
Ђоковић“,и на тај начин овјековјечиле најзначајнију спортску
личност данашњице.
На манифестацији, коју традиционално, већ девету годину
за редом, организују Независне новине, Јасминка Кривокућа
директор Пошта Српске, прослављеном тенисеру Новаку
Ђоковићу, уручила је пригодни поклон блок са издањем
поштанске марке „Личност године Републике Српске 2011- Новак
Ђоковић“ и филателистички албум са свим издањима поштанских
марака Пошта Српске.
Поштанска марка „Личност године Републике Српске 2011Новак Ђоковић“, пуштена је у продају 30. новембра 2011.
године. Марка је штампана у шалтерском табаку 8+1, номиналне
вриједности 0,90 КМ, у првобитном тиражу од 1000 серија, ради
одржавања горе наведене манифестације, а потом се приступило
доштампавању марке у тиражу од 15 000 серија. Аутори поштанске
марке „Личност године Републике Српске 2011- Новак Ђоковић“
су дизајнери Пошта Српске, Небојша Ђумић и Божидар
Дошеновић.

150 г о д и н а
о д р о ђ ењ а Фри дтј о фа На н с ен а, и з д ата
ј е к а о з а ј е д н и ч к о и з д а њ е П о ш т а С р пс к е ,
Х П М о с т а р и БХ П о ш т е С а р а ј е в о , а н а
и н и ц и јат и ву Ми н и с та р с т в а и н о с т ра н и х
послова БиХ
марка поводом

И

здавањем заједничког издања поштанске
марке „Фридтјоф Нансен – 150 година од
рођења“ , јавни поштански оператери БиХ одали су почаст
Нансену, не само као великом истраживачу, политичару и дипломати,
него и као нобеловцу, који је ову велику награду заслужио због
залагања за мир, за људска права и људско достојанство. Три
поштанска оператера Босне и Херцеговине свакако знају колико
је битан мир, заједништво, међусобно уважавање, те поштивање
права. Поштанском марком издатом у Нансенову част, истакли смо
Нансенов рад, те дали признање великом хуманисти који је својим
хуманитарним радом пружио спас хиљадама угрожених. Нажалост,
ми који живимо на овим просторима, знамо колико је у страшним
временима битна рука спаса. Заједничким издањем ове пригодне
марке, поштански оператери у Босни и Херцеговини, послали су јасну
поруку јавности, и подржали рад Нансен дијалог центара у Босни и
Херцеговини, који промовишу дијалог између различитих група, с
циљем рјешавања конфликта мирним путем. Поштанска марка у част
Нансена, издата је на иницијативу Министарства иностраних послова
БиХ, што је одмах прихваћено од сва три оператера. Дизајн ове марке
радили су Небојша Ђумић и Божидар Дошеновић из Пошта Српске,
коверат првог дана колеге из БХ Пошта, док је пригодни жиг израђен
у ХП Мостар. Марка је штампана у шалтерском табаку 8+1, номиналне
вриједности 1.50 КМ, уз коју је издат и пригодни коверат у тиражу од
300 комада. Тираж марке је 15 000 серија. Промоцији овог издања
пристуствовала је и амбасадор Норвешке у БиХ, Ен Вибек Лило, а
промоцију је организовао Нансен дијалог центар БиХ.
Жељка Кољанчић

Гласило Предузећа за поштански саобраћај РС а.д. Бања Лука  Број 81  Година XIV  Бања Лука  Април 2012.

23

Област за информационе технологије

Успјешно одржана информатичка
конференција у Бањалуци
Бањалука

ј е у ј у л у п р о ш л е го д и н е би л а д о м аћи н

80
п р о ј ек та.

годишњег ск у па програмера из преко
с в и ј е та о к у п љен и х о ко

Debian

12.

земаља из цијелог

D

ebConf је важан догађај како за Debian као дистрибуцију тако и
за даљи развој и унапређивање Debian-а. Главни спонзор била
је Влада Републике Српске и компанија м:тел, а занимљиво
је да су међу спонзорима биле и највеће компаније у подручју
информационих технологија као што су Google, HP, Canonical и
други.
Организацију конференције започела је невладина организација
“Дива” из Тузле,чији је ‚члан Аднан Хоџић присуствовао претходној
конференцији, и по његовим ријечима, сан му је био да тако
нешто доживи и у својој држави. Поред њега и неколико његових
пријатеља, о помоћи учесницима и организацији конференције
бринули су се чланови локалног удружења GNU/Linux корисника
Републике Српске УЛКРС ( www.ulk.rs.ba) .
Свечано отварање одржано је у Банском Двору, а отварању су
присуствовали Предсједник Републике Српске Милорад Додик,
премијер Владе Републике Српске Александар Џомбић, као и
министар науке и технологије у Влади Републике Српске Јасмин
Комић.
Неколико дана прије самог званичног почетка конференције,
чланови Debian заједнице су се окупили у на DebCampu у Бањој
Луци да заједно раде у такозвaним “hacklabovima”-просторијама
опремљеним рачунарима, са приступом интернет. Сврха таквих
окупљања је размјена знања и искустава између људи који се
обично познају само преко Интернета, као и заједнички рад на

Debian тартан
Још једна од занимљивости учесника Конференције је и то што су
неки учесници носили килтове, и то килтове направљене од ,,Debian тартана’’. Наиме, шкотски тартан је материјал који се састоји
од вуненог ткања разних боја, гдје су нити укрштене под правим
углом, и разликује се од клана до клана, тако да се припадници
истог клана међусобно распознају. Debian тартан је чак званично
регистрован тартан, са бојама који симболизују Debian симболе, а
бијеле линије,ако се читају у морзеовом коду, дају ријеч “Debian”.

Debian Linux
У свијету Linux оперативних система, један од најпознатијих је
Debian Linux, који је такође један од најстаријих. Сав софтвер
(пакети) за Debian, као и сам оперативни систем се издаје под
GPL (General Public License), што значи да је софтвер, као и
сам оперативни систем, не само бесплатан, него и отвореног
кода, односно може се мијењати и прилагођавати сопственим
потребама. Ово је омогућило стварање базе корисника који или
користе Debian или и сами учествују у његовом развоју, пишући
или исправљајући програме за Debian. Иако се користи и као
десктоп оперативни систем (замјена за Windows), главна примјена
Debiana је код сервера mail, web, апликативних сервера.
новим програмима и исправљању грешака код старих програма.
Ова врста окупљања започела је DebCampom на конференцији у
Ослу 2003. године.
Сваког дана од 10 до 18 часова могла су да се прате разна
предавања, дискусије и радионице, а најинтересантнија предавања
била су о Debianu у аустријском здравственом систему, заштити
података шифровањем и његовим практичним примјенама.
Карактеристично за овај догађај је да учесници доносе сиреве и
вина из својих земаља, и да се у склопу одржавања конференције
организује Cheese and Wine Party, гдје учесници у неформалном
дружењу дегустирају сиреве и вина из цијелог свијета.
Слиједећа конференција ће бити одржана ове године у Никарагви.
Јасенко Крејић
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Куповином путем интернета, до
очувања поштанског саобраћаја
П о с л е д њ а П л е н а р н а с ј е д н и ц а о д р ж а н а ј е у И с т а н б у л у. Н а с ј е д н и ц и с у, к а о и
у в и ј ек , о д ре ђ ен и ц и љев и и с т рат ег и ј е По с т ј у р о п а и њего в о г д ј е л о в а њ а. Прв и
дан одржан је и Форум терминалних трошкова
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азлика између развијених и мање
развијених пошта и даље је присутна
на поштанском тржишту. Последња
Пленарна сједница није допринјела
смањењу разлика међу оператерима.
Чињеница је да се сви поштански
оператери сусрећу са тешком кризом,
електронском субституцијом, смањењем
обима писмоносних услуга, а у пакетском
сегменту, који расте високом стопом са великом конкуренцијом. Поменуте
околности, свакако су теже за мале
поштанске оператере, који су принуђени
да траже алтернативна рјешења. На
Сједници је истакнуто да је куповина
преко интернета главни тренд развоја,
и да представља шансу поштанским
оператерима да дугорочно остану значајан
фактор друштва у којем обављају поштанске
услуге.
У оквиру Пленарне сједнице, одржан је и
Форум за терминалне трошкове, а основна
тема су биле групе терминалних трошкова.
Тачније, распављало се о томе, у коју
групу терминалних трошкова сврстати
поједине земље, с обзиром на то да постоје
индустријске земље, земље у развоју,
неразвијене земље и земље у транзиту.

Представници богатих земаља, захтјевали
су снижење цијена и побољшање квалитета.
Очекује се да ће у будућности терминални
трошкови бити везани за квалитет, с тим да
ће основ бити количина пошиљака. Битно
је напоменути да су у току промјене везане
за количине пошиљака, писама у нижим
тежинским стопама је све мање (0-20,
20-50г), а у већим све више. Разлог томе
је интернетска продаја, која је у великом
порасту. Било које промјене терминалних
трошкова ступају на снагу годину дана
послије конгреса, од 01.01.2014.године.
На самој сједници, говорено је о претходно
усвојеној стратегији, која је усвојена 2005
год. и која је спровођена са доста успјеха,
међутим од тада па до данас поштанско
окружење је доживјело и доживљава
значајне промјене што је навело Постјуроп
да поново прегледа досадашљу стратегију.
Све већа употреба електронске поште,
смањење количине пошиљака, електронска
трговина, либерализација тржишта и
економска глобализација само су неки
од показатеља да је потребно начинити
одређене измјене у досадашњој стратегији.
Циљеви стратегије Постјуропа морају
и даље подразумјевати промовисање
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поштанских услуга, пружање подршке
чланицама у проналасцима нових и
иновативних рјешења у развитку њихових
активности, као одговор на тржиште које се
константно мјења и на захтјевне потребе
корисника. Како би се носио са промјенама
и изазовима са којима се чланице суочавају
и како би био у позицији да обезбиједи
чланицама неопходну подршку и помоћ,
предложена је нова структура, која
укључује и подјелу на стандардне и
опционе активности. Раздвајање ових
активности ће пружити већу флексибилност
како би се олакшале потребе чланица,
имајући у виду регионалне разлике.
Вођене су дискусије на теме
имплементације Наироби поштанске
стратегије СПС-а (о њеним активностима),
као и о поштанској стратегији Доха СПС-а.
Представљени су нови кандидати за
генерелног директора СПС-а и његовог
замјеника.
Потом су приказани Извјештаји о напретку
од Пленарне сједнице у Вадузу до
септембра 2011. године као и финансијски
резултати и ревизорски извјештаји, те
финансијски учинак од 01. јануара до 31. јула
2011. Године. Пред сам крај сједнице, Пошта
Ватикан приступила је Удружењу савеза као
50-а чланица Постјуропа.
Јелена Ковачевић
Служба за међународну и поштанску сарадњу
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Пишем

писмо

Д ј е д у М ра з у

Уручење награда

9000 писама

за Дједа Мраза
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У ч е н и ц и ОШ
Бијељине, на пок лон

добили

Н

овогодишња активност „Пишем писмо Дједу Мразу“ , као и
сваке године, окупила је дјеца из вртића и нижих разреда
основних школа, који су на адресу Дједа Мраза, послали 9000
писама. Иако је централна манифестација одржана у Бањалуци, ову
активност обиљежили смо у свим радним јединицама поштанског
система, те укупно подијелили 500 новогодишњих пакетића, за
исто толико радова које су написали најмлађи широм Републике
Српске. На нивоу сваке радне јединице, изабрана су три најљепша
писма, те су најбољима уручене вриједне награде: 1. награда бицикл, 2. награда - МP4 player, 3. награда - санке. Ученици ОШ
„Стеван Немања“ из Драгаљевца код Бијељине, послали су 573
писма - највише у овогодишњој активности, а како Поште Српске
највриједније посебно награђују, на манифестацији у Бијељини,
ученицима ове школе, уручен је LCD телевизор.
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Свјесни смо да је Дјед Мраз дио дјетињства сваког дјетета, што
је и разлог организовања акције “Пишем писмо Дједу Мразу”. На
овај начин испуњавамо снове свих малишана, те им омогућавамо
да на адресу Улица Сњежних путева бр. 5 пишу Дједа Мразу.
Одржавањем ове манифестације, Пошта успоставља јединствен
начин “комуникације” између малишана и Дједа Мраза, те
најмлађима омогућава остварење жеља. Писма која нам стижу на
наведену адресу, у већини случајева су сличног садржаја. Дјеца
пишу да су била добра, обраћају се Дједа Мразу да им донесе
поклоне, или брата и сестру... У писму се увијек нађе и цртеж на
којем малишани цртају своју породицу, поклоне, па и самог Дједа
Мраза. Како ову акцију Поште Српске организују већ неколико
година за редом, у писмима се уз Дједа, појави и поштар, који је
како пишу малишани, Дједов помоћник.
С обзиром на то да је ова активност намјењена најмлађој
популацији, односно дјеци из вртића и нижих разреда основних
школа, циљ нам је да се код намлађих развије навика писаног
изражавања и љубави према писању, као и њиховог упознавања
са радом поште и начином на који се шаљу писма. Новогодишња
акција нема само едукативни карактер, Поште Српске, на овај
начин уљепшавају снове сваког дјетета, те омогучавају да најмлађи
вјерују у постојање Дједа Мраза. Ова новогодишња активност
већ има традиционални предзнак, тако да писма стижу и прије
званичног почетка акције. За најмлађе, који су послали најљепша
писма, а нису били у могућности присуствовати додјели награда,
помоћници Дједа Мраза – Поштари, доставили су новогодишње
поклоне на кућне адресе малишана. Поште Српске, на овај начин,
омогућиле су најмлађима више радости у празничним данима.
Нашу новогодишњу активност, као и сваке године, подржало је
Министарство просвјете и културе у Влади РС.
Жељка Кољанчић

Jeftiniji
od svih!

ГЛАСАЈТЕ
ДО 15.5.
ГЛАСАТИ ЗА НАЈЉЕПШУ МАРКУ 2011. ГОДИНЕ МОЖЕТЕ ПУТЕМ:
КУПОНА за гласање на летку, који
можете пронаћи у Вама најближој
пошти. Купон пошаљите на адресу:
ПОШТЕ СРПСКЕ а.д. Област за продају и
маркетинг, Краља Петра I
Карађорђевића 93, 78000 Бања Лука

ХАЛО ЦЕНТРА Пошта Српске
(позивом на број 1371)

ОЧЕКУЈУ ВАС ВРИЈЕДНЕ НАГРАДЕ!

ИНТЕРНЕТА
(www.filatelijа.rs.ba)

www.postesrpske.com

