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Ријеч уредника
Поштовани читаоци, усљед пословних
околности Поштоноша није излазио неко
вријеме. Од посљедњег броја до данас
догодило се много тога што би требало да
се нађе у билтену међутим, није могуће
сва дешавања да изнесемо у овом издању.
Као уредник водићу се атрактивношћу
информација и донијети оне које су
интересантне и битне. У јулу прошле
године господин Миладин Радовић
преузео је дужност директора “Пошта
Српске” од дотадашње директорице
Јасминке Кривокуће. До сада је обавио
бројне састанке и донио нову енергију
и ритам у Предузеће. Наши запослени
су вриједно радили, присуствовали и
подржавали многобројне активности,
увели смо нове услуге, осавременили
пословање, пратимо упутства надлежних
органа како би из новонастале кризне
ситуације, узроковане појавом корона
вируса, изашли са што мање штете. О
свему мало детаљније у наредним
редовима.
С поштовањем,
Портпарол Јадранка Берић
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Ријеч
директора
П

оштовани радници, умрежавањем
свих локација на којима се налазе
наше пословнице, унапређивањем
технологије пословања и
информатичке повезаности
процеса, приближавамо наше услуге
корисницима. Свјесни друштвене
одговорности Предузећа и улоге
Пошта Српске у привредном развоју
Републике Српске у сталном смо,
континуираном обезбјеђивању
нових могућности за убрзани развој
пословања Предузећа, а самим тим и
друштва у цјелини.
У сложеним тржишним условима
константно показујемо високу
конкурентност и озбиљност у домету
квалитета услуга, цијена и рокова
испоруке.
Поред унапређивања традиционалних
услуга, настојимо повећати приходе
увођењем нових услуга, односно кроз
осавремењивање пословања.
Истовремено се налазимо у сталном
побољшању организације пословања
ради постизања што бољих пословних
резултата.
Помјерамо границе у вршењу
најкомплекснијих задатака, као и

пројеката од општег друштвеног
интереса.
Пратећи трендове електронске
комуникације и дигитализације
доказујемо да смо стабилан систем
који има потенцијал да брзо реагује
и ефикасно одговори на сложене
задатке.
Период пословања који нам предстоји
базираћу на крајњем циљу, а то је
побољшање пословања Предузећа,
побољшање квалитета услуга и
задовољство koрисника. Прије
свега увешћу системе мотивације
запослених и креирати кадровску
политику.
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Као млад човјек који је на челу
овог предузећа, планирам да
саставим тимове од младих људи,
али и од искусних професионалаца,
те да њиховим свакодневним
усавршавањем својих вјештина и
знања заједно допринесемо бољем
рејтингу и пословању Пошта Српске.
Бићемо бољи јер можемо боље.

С поштовањем,
Директор Пошта Српске
Миладин Радовић

Нови
директор на
челу Пошта
Српске
Г

осподин Миладин Радовић је 2. јула
прошле године преузео дужност
директора „Пошта Српске“ од Јасминке
Кривокуће која је на тој функцији
провела 13 година. Директор је, на
свечаној примопредаји дужности,
рекао да ће највећу пажњу посветити
корисницима “Пошта Српске”, увођењем
нових услуга.
“Потрудићемо се да уведемо нове
услуге и пратимо развој нових
технологија како би се пословање
прилагодило потребама у којима
живимо. Визија је да „Поште Српске“
поставе нове стандарде када је у
питању поштански саобраћај и да
будемо препознатљива компанија
у поштанском саобраћају. Као млад
човјек који је на челу ове компаније,
саставићу тим од младих људи, али
и од искусних професионалаца који
су дуго у овом систему, како бисмо
заједно допринијели бољем рејтингу
и пословању предузећа”, поручио је

директор приликом примопредаје.
11 година успјешан директор и
власник два приватна предузећа
која запошљавају већи број радника,
ожењен, отац троје дјеце. Млад,
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образован, доказано способан нови
директор за нова времена „Пошта
Српске“.
Јадранка Берић,
главни и одговорни уредник

Представљен нови
веб портал Пошта
Српске

К

рајем децембра прошле године у
употребу смо пустили редизајнирани
веб портал који корисницима пружа
једноставнију навигацију, бољу
организацију садржаја и услуга, као и
лакши проналазак важних информација.
Приликом креирања новог изгледа
портала, поставили смо за циљ да се
испоштују најсавременији трендови
дизајна и функционалности. Захваљујући
програмерском тиму из Области за

информационокомуникационе
технологије
Пошта Српске,
представљен је нови изглед који у
будућности треба да побољша однос
између Пошта и свих њених корисника и
пословних партнера. Нови веб портал је
базиран на open source технологији wordpress и прилагођава се свим резолуцијама
што омогућава посјетиоцима приступ

путем рачунара, таблета и мобилних
телефона. Wordpress посједује једноставан
систем за управљање садржајем, тзв.
CMS. Посјетите нас и оцијените наш нови
изглед на: www.postesrpske.com

Дијана Грујић, ссс за маркетинг

Поште Српске најбоље
предузеће у 2019. години

П

очетком октобра прошле године
одржан је 3. Међународни сајам

некретнина и инвестиција „BLIRE 2019“.
Генералном директору „Пошта Српске“,
господину Миладину Радовићу уручена
је награда за најбоље јавно предузеће у
2019. Том приликом директор је изјавио
да је награда која му је уручена награда
за све запослене „Пошта Српске“ али
да је и подстицај да „Поште Српске“ у
наредном периоду буду и даље уcпјешно
и савремено предузеће. „Велика је част
и задовољство знати да је труд награђен
а залагање, коме сам свакодневно
посвећен, препознато “ нагласио је
директор.
„BLIRE“ је међународни сајам некретнина
и инвестиција у Бањалуци, који има за

задатак да окупи што више домаћих
и страних предузећа и компанија
из неколико сфера бизниса а са
циљем увезивања и покретања нових
инвестиционих циклуса.
Овај сајам представља идеалну прилику
за презентацију компанија, пројеката,
услуга, општина, градова па чак и
држава из нашег региона. Прецизност
у реализацији програмског садржаја,
максимална искористивост сајамског
простора и доступност свих садржаја
и услуга велика су предност која иде
у корист излагачима, посјетиоцима, а
референтно и организаторима.

KupiNaKlik.ba – куповина путем
Интернета
П

ратимо и развијамо дигиталне услуге,
олакшавамо њихово кориштење,
приближавамо их корисницима и чинимо
увијек доступним свима, без обзира на
локацију.
Гдје смо и како ићи даље да би били
најбољи у своме послу открио нам је
Извршни директор за Информационо
– комуникационе технологије, развој,
продају и маркетинг, господин Зоран
Протић.

Шта је то “ купи на клик”?
Купи на клик је мјесто које свим нашим
корисницима на подручју Републике

Српске омогућава безбједну и повољну
куповину путем интернета широке палете
производа. Без обзира гдје се налазили,
сада лако можете из удобности вашег
дома претраживати и куповати разне
производе, без потребе одласка у веће
градове или тржне центре. Цијене су
приступачне а достава брза и сигурна.
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Који су правци развоја?
У току је завршна фаза развоја једног
од сегмента e-Пошта, еФилателија,
који је у потпуности завршен те се
његова имплементација очекује у мају
мјесецу. Ова платформа омогућиће свим
љубитељима филателистичких издања из
цијелог свијета, да на лак и једноставан
начин купе сва наша издања.

Одакле је дошла идеја за овакву
услугу?
„Купи на клик“ је изашао из потребе
прилагођавања сталним промјенама
на тржишту, приближавању нашим
корисницима, те чињеници да онлине
куповање све више заузима мјесто у
животу данашњег корисника.

Какви су до сада резултати, како
тржиште реагује?
Поште Српске су оприједјељене
да својим корисницима пруже што
квалитетнију и поузданију услугу.

„Купи на клик“ представља услугу са
доданом вриједношћу, те смо посвећени
достизању највећег могућег квалитета.
Зато ову услугу уводимо корак по корак,
са намјером да у будућности извршимо
снажну експанзију и постанемо лидери на
тржишту у овом сегменту.

Шта очекујете даље?
Дио стратегије Предузећа представља
проширење палете наших услуга са
посебним акцентом на дигиталне
технологије. „Купи на клик“ представља
само дио пројекта e-Пошта који је
осмишљен као подршка горе наведеном
правцу развоја.

Више не морате да напуштате
канцеларију или стан да бисте
обавили куповину. Прођите
једноставно и сигурно кроз
виртуелни свијет куповине
који смо вам омогућили.
Са било којег мјеста, путем
рачунара или телефона,
кликом на веб страницу
купинаклик.ба,наручите
производе који ће сигурно
и брзо бити достављени на
вашу адресу. Очекује вас
велики асортиман производа
подијељен у неколико

Поред овога паралелно се ради и
на развоју платформе еТелеграми
те апликације за паметне телефоне
намијењене свим корисницима.
Ове године као један од главних задатака
планирамо почетак рада на платформи
еРачуни.
Важно је истакнути да се сви послови
одржавања и развоја раде властитим
снагама.
Јадранка Берић,
главни и одговорни уредник
категорија: домаћи производи,
играчке и беби опрема,
кофери, торбе и додаци, ауто
опрема, љепота и њега, све
за дом, врт и алати, техника и
многи други. Плаћање је, осим
поузећем приликом доставе на
кућну адресу, од сада могуће
извршити и путем платне
картице. За износе куповине
веће од 20 КМ, омогућена је
бесплатна достава производа
путем Брзе поште, на подручју
читаве БиХ.

Ваше мјесто за уплату
полога пазара

П

оште Српске пружају финансијске
услуге у свим својим организационим
јединицама. Финансијским услугама се
обезбјеђују различити облици плаћања,
као и дознаке готовог новца.

Поште Српске, поред ових, могу обављати
и друге финансијске услуге које су у
складу са законом и другим прописима,
који регулишу обављање финансијских
услуга у оквиру банкарског сектора.
Сва готовинска плаћања, као и услуге
преноса новца, могуће је извршити и код
поштоноше.
Пријем уплата полога пазара пословних
субјеката
На основу Закона о измјенама и допунама
Закона о унутрашњем платном промету
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(„Службени гласник РС“ број 58/19),
Поште Српске могу вршити пријем уплата
готовог новца од пословних субјеката
оствареног обављањем регистроване
дјелатности, односно пријем уплата
полога пазара.
Пријем уплата полога пазара на ваш
пословни рачун можете извршити у преко
200 пошта на подручју Републике Српске.
Реализација уплате ће се извршити исти
дан, а најкасније наредног радног дана до
10 часова.

ПОШТАРИЈАДА 2019
У

Здравствено-туристичком центру
Бања Врућица Теслић, одржане су XVI
радничко-спортске игре “Поштаријада
2019”. Дружење око 270 запослених
радника Пошта Српске, протекло је у

фер плеј спортском надметању, лијепом
дружењу, размјени радних искустава
и упознавању, уз посебну пажњу на
репрезентативну спортско-поштанску
дисциплину „Брзо ходање“ . Игре је

отворио Миладин Радовић, директор
Пошта Српске. Забавно спортско дружење
је подсјетило да је колектив јак онолико
колику су тимски јаки сви учесници у
процесу рада.

чиме је свим радницима повећана
плата за 5.5 %. Такође колективним
преговарaњем, повећан је и регрес у
износу од 5.5 %, у односу на 2019. годину.
Значајно је напоменути да су све колегице
ове године за Дан жена, добиле по 50 КМ,

чиме је заборављена традиција на нашу
радост поново обиљежена.

Повећана
плата и
регрес
радницима
у 2020
Н

а основу захтјева Синдиката Пошта
Српске, који је прихватила и Управа
Предузећа, усвојени су пословни планови,
са повећањем цијене рада на 190 КМ,

Активности Синдиката
Почетком мјесеца марта 2020.
године, уз колективно преговарање
са представницима пословодства,
усагласили смо продужење важења
Колективног уговора у Предузећу, који је
поред Закона о раду, један од важнијих
аката радничких права из радног односа и
накнада по истом.

Синдикат Пошта Српске
Слободанка Куриџа, предсједник
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PostCash
У

колико хитно требате послати
или примити новац у и из
Србије, Хрватске и Црне Горе,
посјетите најближу пословницу
Пошта Српске, понесите важећу
личну карту, и за већ од 8 КМ
поштарине, једноставно и сигурно
пошаљите новац.
PostCash упутница омогућава
најједноставнији и најбржи начин слања
и пријема новца, уз минималне накнаде

и без отварања рачуна у банци.
Довољно је само да посјетите неку од
пословница Пошта Српске и да врло
једноставно пошаљете новац, који ће у

року од 30 минута бити на одредишту,
након чега је могућа исплата новца
примаоцу.
Уплате и исплате новца се врше
искључиво на шалтерима пошта, а
пошиљаоци и примаоци морају бити
искључиво физичка лица.
Све додатне информације се могу
добити на број телефона 1371 и путем
mail-a kontakt@postesrpske.com

Савјетовање поштанских
управа региона у Будви

У

оквиру XXVI Фестивала
информатичких достигнућа- Инфофест

2019, који се од 2-5. октобра одржавао
у Будви, представници Пошта Српске,
узели су учешће на деветом савјетовању

поштанских управа региона под називом
“Дигитална територија поште-освајамо

заједно”.
Преко 30 учесника, представника
поштанских управа из земаља региона,

биле су у прилици да, кроз неколико
програмских цјелина, тематски
усмјерених на појачавање регионалне
сарадње и презентацију рјешења,
допринесу превазилажењу ограничења у
развоју поштанских система региона.
Осим фокусираности на конкретна
рјешења и приједлоге за пословање у ери
дигиталне трансформације, поштанско
окупљање била је добра прилика за
разговор и размјену искустава и из других
сегмената пословања.

Службена посјета Министарству саобраћаја и веза РС

Р

уководство Пошта Српске било је
у службеној посјети Министарству
саобраћаја и веза Републике Српске.
Приликом посјете, руководство је
упознало министра Неђу Трнинића,
помоћницу министра Дијану Обрадовић
и предсједника Надзорног одбора
Слободана Гаврановића са тренутним
стањем у Предузећу. Разговарало се о
плановима и циљевима за наредни период
када је у питању унапређење поштанског
саобраћаја у Републици Српској.

Поштоноша - Билтен | ЈУН 2020 | Број 87| 8

3. ванредни Конгрес
Свјетског поштанског савеза
У

Женеви је од 24. до 26. септембра
2019. године одржан 3. ванредни
Конгрес Свјетског поштанског савеза
(СПС), који представља врховно тијело ове
међународне поштанске организације.
Конгрес окупља опуномоћене
представнике 192 државе чланице.
Делегацију Босне и Херцеговине коју је

малих пакета. Догађај који је највише
убрзао захтјев да се изврши ревизија
накнада за уручење међународних малих
пакета јесте званични допис који је
администрација Америчког предсједника
Доналда Трампа упутила Међународном
бироу СПС-а о њиховој намјери да иступе
из најстарије међународне организације –

услуге.
Прије самог Конгреса државама
чланицама су достављени на разматрање
и анализу 3 приједлога за гласање.
Међутим, током самог Конгреса дошло је
до измјене тачака и приједлога за гласање,
те је други дан Конгреса Генерални
директор СПС-а представио сасвим нову

Влатко Дрмић, помоћник Министра
у сектору за комуникације и
информатизацију Министарства
комуникација и транспорта БиХ
Сенада Ченгић, стручна савјетница
за поштански саобраћај Министарства
комуникација и транспорта БиХ
Сњежана Мартић, Извршни директор
за правне, опште послове, људске
ресурсе и инвестиције Пошта Српске
Гордана Карановић, руководилац
Службе за међународни поштански
саобраћај Пошта Српске

предводио помоћник Министра у сектору
за комуникације и информатизацију
Министарства комуникација и транспорта
БиХ, Влатко Дрмић, чине и представници
јавних поштанских оператера у БиХ.
Поште Српске су представљали Извршни
директор за правне, опште послове,
људске ресурсе и инвестиције Сњежана
Мартић и руководилац Службе за
међународни поштански саобраћај
Гордана Карановић.
Државе чланице СПС-а су се 6 мјесеци
прије одржавања ванредног Конгреса
позитивно изјасниле о потреби његовог
одржавања. Приједлог да се организује
ванредни Конгрес произашао је из
потребе и захтјева држава чланица да
се изврши ревизија накнада за уручење
малих пакета. Наиме, у посљедње
вријеме свјесни смо чињенице да
се структура поштанских пошиљака
значајно промијенила, саджај пошиљака
су највише производи електронске
трговине, а све мање документа.
Одређене државе чланице су се изјасниле
да постојећи системи међународних
обрачуна не омогућавају покривање
реалних трошкова који настају уручењем

Сњежана Мартић, Извршни директор
за правне, опште послове, људске
ресурсе и инвестиције Пошта Српске
Bishar Abdirahman Hussein, Генерални
директор Свјетског поштанског савеза
Гордана Карановић, руководилац
Службе за међународни поштански
саобраћај Пошта Српске

Свјетског поштанског савеза. Повлачењем
САД-а из СПС-а довело би се у питање
опстанак и функционисање јединствене
поштанске територије, слободе транзита,
те обезбјеђења универзалне поштанске
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опцију за разматрање и одлучивање –
опција V („Victory – побједа“). Опција “V“
је представљена као опција побједе и
помирења, те опција која задовољава
финансијске интересе и великих и малих
држава чланица, те њихових припадајућих
поштанских оператера.
Предложена опција је једногласно
прихваћена од стране свих земаља
чланица, уз велики аплауз умјесто
формалног прискања тастера за гласање.
Представници СПС-а су још једном
потврдили да нису случајно изабрани
да буду на позицијама на којима јесу,
с обзиром да су у току самог Конгреса
успјели да помире финансијске интересе
супротстављених свјетских сила.
Учествовати на Конгресу Свјетског
поштанског савеза је заиста
професионално задовољство и част, а
поготово у тренутку и на мјесту када је
постојање ове најстарије међународне
организације било доведено у питање.

Гордана Карановић
Руководилац Службе за међународни
поштански саобраћај

Свјетски дан
поште
Дружење са 42 радника у РЈ Добој и уручене награде

С

вјетски дан поште обиљежава се
широм свијета 9. октобра – на дан
оснивања Свјетске поштанске уније 1874.
године у Берну. Том приликом је директор

Предузећа Миладин Радовић у Добоју
уручио захвалнице и новчане бонове
за 42 радника из свих радних јединица
који су се у претходном периоду истакли
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у раду. У сједишту ове РЈ организован је
свечани пријем за награђене раднике
са члановима Управе предузећа,
директорима Радних јединица, колегама
као и бројним гостима. Директор је ове
године акценат ставио управо на раднике
за које је навео да су најзаслужнији
за успјех и добро пословање „Пошта
Српске“. „Увијек може боље и више и томе
ћемо тежити“ изјавио је најављујући
проширење и осавремењивање
поштанских услуга и похвалио домаћина
манифестације РЈ Добој, коју је навео
као једну од бољих на нивоу Републике
Српске.

Представници Пошта Српске на
„POST-EXPO“-у Амстердаму.
П

оводом највеће међународне
конференције „POST-EXPO“ која
се прошле године, у периоду од 01 03. октобра, одржавала у Амстердаму,
представници Пошта Српске посјетили
су изложбу на којој велике свјетске
компаније излажу најновија технолошка

рјешења у аутоматизацији процеса
поштанског саобраћаја и достави
поштанских пошиљака.
Поште Српске редовно прате и активно
учествују у међународним активностима

из области поштанског саобраћаја,
примјењујући корисне савјете и
препоруке у свом раду.
Неке од тема овогодишње „POST-EXPO“,
конференције, на којој учешће заузме
велики број поштанских оператера из
цијелог свијета, била су кључна питања

Споразум о донацији
јапанске Владе

Д

иректор “Пошта Српске” Миладин
Радовић и амбасадор Јапана у
БиХ Хидејуки Сакамото потписали су у
Бањалуци споразум о донацији јапанске
Владе Предузећу од 50.000 швајцарских
франака /89.000 КМ/ за набавку агрегата
и пумпи за воду који су неопходни за
припрему и реаговање на природне
катастрофе. Амбасадор Сакамото је рекао
да је у овој години усвојено 15 пројеката
у оквиру Програма упављања ризицима
од природних катастрофа, који ће бити

спроведени кориштењем добровољног
прилога Јапана, додавши да је пројекат
за “Поште Српске” први и једини усвојен
у Европи. Он је захвалио Министарству
транспорта и комуникација у Савјету
министара на сарадњи и координацији
пројеката и заједничким напорима који
имају за циљ унапређење поштанских
услуга у БиХ. Директор је нагласио да
ће ова донација допринијети развоју и
квалитетнијем пословању овог предузећа,
захваливши Свјетском поштанском савезу,
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будућности за глобалну индустрију
поштанских пошиљака као и развој
е-трговине, дигиталне иновације,
руковање и праћење пакета, интелигентна
рјешења за самопослугу и роботику.

Влади и поштама Јапана, уз изражену
наду да ће сарадња бити настављена.
Према његовим ријечима, Републику
Српску су прије неколико година задесиле

катастрофалне поплаве у којима су “Поште
Српске” претепјеле велику штету јер нису
имале могућност комуникације усљед
нестанка електричне енергије. Он је
изразио да ће овим пројектом и додјелом
грант средстава “Поштама Српске” бити
побољшани услови рада поштанских
оператера. Церемонији потписивања
споразума присуствовала је и помоћница
министра саобраћаја и веза Републике
Српске Дијана Обрадовић.

Сједиште
Радне
јединице
Фоча у
пуном сјају
Д

иректор Пошта Српске, Миладин
Радовић, у јулу је, у Фочи, заједно
са сарадницима и представницима
локалне власти Фоча, Ново Горажде и
Вишеград, обишао завршетак радова на
реконструкцији фасаде објекта у којем

је смјештено сједиште Радне јединице за
поштански саобраћај Фоча.
Примјеном савремених материјала,
објекат је добио нови, модеран изглед,
те је термички изолован у складу са
прописима.
Како би оправдала принцип доступности,
те задржала повјерење корисника
стечено кроз дуги низ година, Поште
Српске ће редовно, поред унапређења
својих услуга, акценат стављати на
моденизацију постојећих објеката поште,
те отварању нових на мјестима на којима
се за то укаже потреба.
Циљ нам је формирање ефикасне
поштанске мреже која ће осигурати висок
квалитет поштанских и других услуга које
пружамо нашим корисницима.
Дијана Грујић, ссс за маркетинг

Ново рухо
поште
75400
Зворник
Д

иректор „Пошта Српске“ Миладин
Радовић, свечано је отворио
адаптирани простор шалтер сале поште
75400 Зворник која ће корисницима
поштанских услуга омогућити високе
стандарде пословања. Завршетком ове

значајне инвестиционе активности, која
се односи на адаптацију шалтер сале
и уређење партерног простора Главне
поште Зворник, створени су бољи услови
за рад и квалитетније пружање услуга
корисницима. За адаптацију шалтер сале
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и партерно уређење Поште Српске су
издвојиле око 100 хиљада КМ. Отварању
је, осим Директора и чланова Управе
Предузећа, присуствовао и Зоран
Стевановић, градоначелник Зворника, те
остали представници локалне заједнице.

Нова
пошта у
Источном
Новом
Сарајеву

О

слушкујући потребе грађана и
желећи нашу услугу учинити што
доступнијом одлучили смо се на отварање
поште у Хиландарској улици у Источном
Новом Сарајеву. Већ сам почетак рада

указује да је пословна одлука била добра
јер је задовољство грађана немјерљиво,
барем цијенећи утиске написане у Књизи
похвала и жалби, а и приход поште то
потврђује.

Шалтер Пошта у
Дебељацима
Б

ањалучко насеље Дебељаци,
добило је издвојени шалтер поште
78211 Врбања. Oтварање овог шалтера
je од изузетног значаја за мјештане
Дебељака који ће од сада моћи брже
и једноставније извршавати све своје
обавезе, јер је до сада најближе уплатно

мјесто, на којем су могли извршити било
какве трансакције, било удаљено око 3
km. Ово је само једна у низу потврда да
Поште Српске поштанску услугу врше на
комплетној територији Републике Српске,
за све кориснике под једнаким условима.

Поште Српске учествовале су на
Пленарној сједници у Џерсију
Н

икола Шупљеглав, савјетник
директора Предузећа, узео је учешће
на Пленарној сједници и пословном
Форуму о иновацијама. Сједница је
обухватала бројне специфичне теме
које су од великог интереса за све
земље чланице. Осим панел дискусије
која је била организована за кандидате
за директора и замјеника директора
Свјетског поштанског савеза, одржана
је и занимљива дискусија о напретку
активности ПостЕуропа-а.
Чланице које су учествовале на Форуму
о пословним иновацијама имале су
могућност да се упознају са новим
технологијама и пословним трендовима
који ће утицати на поштански сектор.
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Посјета
Патријарху
српском г.
Иринеју
Д

иректор “Пошта Српске” Миладин
Радовић је приликом посјете
Патријарху српском г. Иринеју уручио
албум поштанских марака у издању
“Пошта Српске” у којем су садржани
многи битни датуми и догађаји из
Српске православне цркве. Предузеће
за поштански саобраћај РС своју

подршку Српској православној цркви
пружа кроз издавање поштанских
марака на којима су приказани
значајни датуми и догађаји из СПЦ,
као што су правослани празници,
затим обиљежавање 800 година од
аутокефалности српске православне
цркве.

Поштанске марке су амбасадори
Републике Српске , јер кроз
поштанске марке “Поште Српске”
цијелом свијету показују значајне
људе, догађаје, културу и историју
нашег народа.

Хуманост на
дјелу наших
поштоноша.
П
оштоноше из поште 74101
Добој су учинили хуман гест
добровољно дарујући крв Заводу
за трансфузијску медицину РС
у Добоју. Овим гестом они су се
прикључили другим организацијама
и удружењима овог града у акцији
добровољног давања крви.

За храбра
мала срца
У

знак подршке раду Родитељске
куће и Удружењу Искра издата је и
промовисана поштанска марка, а на
иницијативу предсједнице Удружења
Искра госпође Дијана Берић, иначе
радника нашег Предузећа. Поштанска
марку су промовисали госп. Миладин
Радовић, директор „Пошта Српске“,
Наталија Тривић министар просвјете
и културе у Влади РС и предсједница
Удружења Искра госпођа Дијана
Берић.
Издавање марке је само један од
начина на који Поште Српске пружају
подршку раду Удружења родитеља
дјеце обољеле од малигних болести
„Искра“.
У фебруару је поводом Међународног
дана дјеце обољеле од малигних

болести у Музеју Републике Српске
организована ликовна радионица „За
храбра мала срца“. Том приликом је
госпођа Сњежана Мартић, извршни
директор Пошта Српске, својим
присуством потврдила и посвећеност
и подршку раду Удружења.
Јадранка Берић,
главни и одговорни уредник
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Посјета ММФ-а
У

просторијама Пошта Српске одржан
је састанак са представницима ММФ-а
на челу са Шефом мисије Yasemin Hurkan.

У складу са позивом за техничку помоћ
у погледу управљања предузећима у
државном власништву, које је предсједник

Сарадња са Министарством коминикација и
транспорта БиХ
Д

иректор „Пошта Српске“ Миладин
Радовић, у просторијама Управе
предузећа, разговарао је са господином
Војином Митровићем министром
комуникација и транспорта БиХ. Том

Владе Републике Српске упутио Одјелу
за фискална питања ММФ-а, мисија
техничке помоћи боравила је у Босни и
Херцеговини. Тим поводом су на састанку
са Управом Предузећа разговарали о
бројним темама, између осталих и о
односу са надлежним министарством,
јавним инвестицијама и потраживањима
од јавног сектора.
Јадранка Берић,
главни и одговорни уредник

Свечани
пријем у
Сарајеву

приликом министар Митровић је
упознат о пословању Пошта Српске,
те је постигнут заједнички договор око
унапређења сарадње Министарства и
Пошта Српске на нивоу БиХ.

Д

елегација Пошта Српске коју
су чинили директор предузећа
Миладин Радовић, извршни директор
Сњежана Мартић и савјетник
Никола Шупљеглав присуствовали
су свечаном пријему у Сарајеву чији
је домаћин био Сакамото Хидајуки,
амбасадор Јапана у БиХ. У присуству
великог броја гостију из политичког,
дипломатског, културног и јавног
живота у РС и БиХ, амбасадор је
представио бројне примјере добре
сарадње између РС, БиХ и Јапана, на
економском и културном плану.
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ФИЛАТЕЛИЈА
Jубилеји
музеја
Семберије и
Завичајног
музеја
Градишка
Поштанска
марка
поводом
125 година
кинематографије

У

марту ове године смо промовисали
поштанску марку издату поводом
јубилеја Музеја Семберије и Завичајног
музеја Градишка. Поводом 50 година
постојања музеји су на поштанским

П

рва филмска пројекција организована
је 28. децембра 1895. године у
париском ресторану “Гран кафе”, чиме
је започета свјетска кинематографија, а
заслуге иду браћи Лују и Огисту Лимијеру.
Прва пројекција филмова оставила

250 година
од рођења
Лудвига Ван
Бетовена

П

оводом обиљежавања 250 година
од рођења једног од највећих
композитора свих времена Лудвига Ван
Бетовена, Поште Српске у марту текуће
године су издале пригодну поштанску
марку.
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маркамa представљени римском
бронзаном статуетом, локалитет Амајлије,
IV вијек, oдносно ћириличним натписом,
локалитет Манастириште у Горњим
Кијевцима, 1301.година.

је публику без текста, док је један од
новинара тада забиљежио да је то
“несумњиво најчуднији проналазак у
нашој епохи”.

Њихов рад и животи су дио велике приче знане
као „Поште Српске“. Они су нам на понос, наши
пензионери.
Јездимир Станкић, РЈ Бијељина

рођен 8.4.1955
Октобра мјесеца 2005. године постао је
дио колектива Пошта Српске као возач
у Поштанском Центру, а ове године га
испраћамо у заслужену пензију.

Славко Челиковић, РЈ Брчко
Април 2020. Године за нашег колегу
Славка Челиковића је мјесец када
одлази у заслужену пензију. Управо ту у
Шамцу све је почело и све се завршава.
Његов радни вијек и креће у тој пошти
01.12.1983. година, дана када је пошта

У свом радном вијеку, како каже
Станкић, трудио се да на вријеме стигне
до свих пошта не гледајући да ли је
киша, врело сунце или велики снијег.
За њега су наши корисници, поготово
они који живе у удаљеним подручјима
најбитнији јер једину комуникацију
остварују путем поште. Зима као зима,
незгодна свима а посебно возачима ако
су путеви неочишћени. Али Јездимир
каже да су велике временске неприлике
биле подстицај да се што више посвети
своме послу и дође до удаљених мјеста.
Поштанска возила у тим приликама,
људима далеко од свих, су повезница са
свијетом и осјећај да нису напуштени и
сами. Прича нам даље наш саговорник
да то није није физички лак посао. Да
би се све на вријеме постигле испоруке
потребна је физичка снага и спремност.
Дуго времена се бавио спортом, судија
на фудбалским утакмицама, што је
довело до тога да наш Јездимир у свом
радном вијеку није користио ни један
дан боловања а није никада ни закаснио

на посао. Никада није имао ни удес.
Причајући са њим очигледна је слика
једног позитивног, вриједног и јаког, прије
свега човјека па тек онда радника Пошта
Српске. Каже да ће му рад у Поштама
остати у лијепом сјећању, да је стекао
добра пријатељства са колегама са посла
која ће његовати и даље. Има само једну
неостварену жељу, што у његовом радном
вијеку није отворена поштанска банка,
али нада и вјера да ће се то оставири нису
изгубљене. Сва лијепа сјећања оставља у
себи да има о чему причати, задовољан је
јер је кроз посао могао помоћи другима. А
ружне ствари, и да их је било, једноставно
су избрисане. Колектив Пошта Српске није
само предузеће поштанског саобраћаја
већ јединство људи са заједничким циљем
да будемо, оно што већ јесмо, повезница
међу људима и преносиоци добрих жеља,
поклона, вијести и увијек на располагању
свим нашим корисницима.
Миленко Делић,
ссс за продају пакетских
и експрес услуга

Шамац славила 100 година постојања.
Провео је Славко пуних 37 година
радног стажа у пошти и 3 године ратног
стажа. Рођен је 19.04.1955. године у
Босанском Шамцу, основну школу
завршио у сусједном селу Горња Слатина
а Гимназију у Модричи. Током свог радног
вијека радио у многим поштама као
шалтерски радник а по потреби и као
поштоноша. Отац је двоје пунољетне
дјеце. Сваки дан је дочекивао и испраћао
мјештане села или града у којем је радио.
Прошао је пут на коме би му свако
позавидио. Омиљен међу мјештанима,
често доживљаван као члан породице
који је био у сваком моменту на услузи
корисницима да им попуни уплатницу,
адресује писмо а понекад и умјесто њих
напише исто уколико су неки дјед или
баба неписмени.
Свог првог радног дана се сјећа као да
је био јуче, колеге су га лијепо дочекале,
дале му инструкције и обучиле га за
рад на шалтеру говорнице на којем
се задржао 3 мјесеца и након обуке је
наредних 9 година као момак пун елана
ишао на замјене у друге поште како би

колеге користиле годишње одморе. Било
је лијепо радити у средини која одише
колегијалношћу, позитивном енергијом,
каже сјетно колега Славко.
Пошту Шамац сматра својом другом
кућом, у њој је упознао своју садашњу
супругу Наду Челиковић, такође
шалтерску радницу, са којом је
одговорно и савјесно радио 35 година.
Наш Славко никада није закаснио на
посао, никада није ни користио боловање.
Новим колегама би поручио да
одговорно и савјесно раде свој посао, да
цијене и поштују колеге и кориснике, да
буду љубазни и предусретљиви, да чувају
и његују стечени углед поште јер само
тако се може квалитетно пословати.
Цијенећи животну мудрост и искуство
колега сматра да је најважније у животу и
послу бити поштен, савјестан, коректан и
одговоран према породици, Предузећу и
друштвеној заједници. Кад год је могуће
чинити добра и хумана дјела јер како
народна пословица каже:” Ко добро чини
добром се и нада”.
Наташа Грујић,
референт за маркетинг
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Борба са корона вирусом
Д

ана 16.03.2020. године одржана
је VI ванредна сједница Управе
предузећа на којој је донесен ПРАВИЛНИК
О МЈЕРАМА И ПОСТУПАЊУ У КРИЗНОЈ
СИТУАЦИЈИ ПОЈАВЕ ВИРУСА КОРОНА
Правилник је прописао обaвезујуће
мјере и поступања за превенцију појаве

пословања Предузећа те спречавања
ширења неприкладних облика понашања,
панике и дезинформација у највећој
могућој мјери. Док су трајале ванредне
околности, сви радници су били дужни
поступати у складу са одредбама које
је донио Кризни штаб Предузећа као и
према прописима и налозима институција

транспорта и комуникација БиХ и
Министарства саобраћаја и веза РС, од
3 априла поново успоставити размјену
поштанских пошиљака са Поштом
Србије, односно од 7. априла са Поштом
Црне Горе, која је била привремено
обустављена због ванредне ситуације
изазване пандемијом.
Сви оператери на свијету су тренутно у
проблему око организације транспорт а
када ће доћи до потпуне нормализације
међународног поштанског саобраћаја, не
може се предвидјети.
Одговорни смо и организовани, а посебно
захвални свим нашим радницима на
професионалности и разумијевању.
Директор Предузећа, Миладин Радовић,
истиче да је ово предузеће један од
стубова државе и друштва, да радимо
посао од општег интереса и морамо га
сачувати за генерације које долазе:
“ Униформа поштоноше је симбол
поштења, повјерења, пожртвованости,

надлежних за управљање кризним
ситуацијама

и ширења вируса корона (COVID -19) у
пословним просторима/просторијама
Пошта Српске, а у циљу заштите здравља
радника, максималног умањења ширења
заразе и осигурања континуитета

„Поште Српске“ су као један од већих
система и даље стабилне и ефикасано
послују. Невоља која нас је све пољуљала
направила је проблеме и они се још не
могу у потпуности сагледати. Ми и даље
професионално обављамо своје услуге.
Одговорни смо према радницима као и
према корисницима наших услуга.
Руководство Пошта Српске је свој основни
задатак да заштити своје раднике, осигура
континуитет пословања Предузећа
и дјелује максимално превентивно на
ширење вируса корона у потпуности и
без грешке одрадило. Уз велике напоре
успјели смо заједно са Поштом Србије,
те значајном подршком Министарства
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одговорности и добре воље да се свима
буде на услузи. “
Јадранка Берић,
главни и одговорни уредник

Успостављена размјена поштанских
пошиљака са Поштом Србије
У

з велике напоре руководства Пошта
Српске и Пошта Србије, те значајну
подршку Министарства транспорта
и комуникација БиХ и Министарства
саобраћаја и веза РС, од 3 априла поново
је успостављена размјена поштанских
пошиљака са Поштом Србије, односно
од 7. априла са Поштом Црне Горе, која
је била привремено обустављена због
ванредне ситуације изазване пандемијом
вируса корона.

Изабрано
најљепше
писмо БиХ
2020
Ана Ласић, ученица О.Ш. “Биограци”,
Јаре, написала је најљепше писмо на
49. међународном такмичењу у писању
писама за младе, у организацији Свјетског
поштанског савеза(УПУ). Првопласирани
рад биће преведен на енглески језик и
представљаће БиХ на Избору најбољег
литерарног рада на задану тему.
Међународни биро је, за 49. међународно
такмичење у писању писама за младе,
одабрао тему „Шта бисте поручили
одраслима о свијету у којем живимо“.
Иако су због ванредне ситуације, коју је
изазвала пандемија вируса Корона, школе
обуставиле наставу, на адресе БХ Поште
Сарајево, ХП Мостара и Пошта Српске,
пристигао је значајан број писама је која
је стручни жири, прочитао, анализирао и
изабрао она која ће бити награђена.
Друго мјесто припало је Данијелу
Миљатовићу, ученику О.Ш. „Бранко Ћопић,
из Доњих Агића-општина Нови Град, док је
треће мјесто освојила Адна Међић из Прве
основне школе Маглај.
Најљепши рад БиХ биће награђен са 300,00
КМ, други са 200,00 КМ, а трећепласирани
рад биће награђен са 100,00 КМ. Ученици

сва три награђена рада осим новчане
награде добиће и таблет рачунаре, као
и друге вриједне награде, а њихови
наставници, поред утјешних награда,
добиће и по 100,00 КМ.
Осим поменутих, изабрано је још седам
најуспјешнијих радова која ће добити
вриједне награде:
• Лазар Шарић, О.Ш. „Јован Јовановић Змај“,
Ножичко-Србац
• Драган Бобан, Трећа основна школа
Мостар

• Сумеја Бахтановић, О.Ш. Сокоље , Сарајево
• Ружица Мајић, О.Ш. „Антуна Бранка и
Станислава Шимића“, Дриновци
• Иман Омић, О.Ш. „5.октобар“, Сански Мост
• Миро Јелечевић, О.Ш. Орашје, Орашје и
• Иман Вртић, Друга основна школа Коњиц .
Награда за најкреативнији рад иде у руке
Јелене Ђуричић, која похађа основну школу
„Десанка Максимовић“ Чалопек, Зворник.

Оглашавање
у пошти
Пратећи потребе наших клијената
константно проширујемо и
унапређујемо мрежу огласних
површина на изузетно атрактивним
локацијама, те на овај начин нашим
клијентима дајемо могућност да
представе своје производе и услуге.

