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БИЛТЕН

Нови извршни директор 
за Област рачуноводства 
и финансија

Почетком септембра Надзорни 
одбор Предузећа разријeшио 
је вршиоца дужности госпођу 
Снeжану Радовановић, због истeка 
пeриода на који јe имeнована. 
Умјeсто њe на ту позицију 
имeнован јe Зоран Вујмиловић,  
дипломирани eкономиста из 
Бањалукe. Процeдура избора 
извршног дирeктора за 
рачуноводство и финансије путeм 
јавног конкурса је окончана и 
директору Вујмиловићу  тече 
мандат од 4 године. 

Поштовани читаоци,
Пред вама је још једно билтен изда-
ње интерног листа „Поштоноша“. 
Доносимо информације о активно-
стима унутар Предузећа. Пишемо 
о нашим радницима и њиховој 
пожртвованости. Информишемо вас 
о новим услугама и многобројним 
акцијама које подржавамо. Овом 
приликом вас позивам да будете наш 
дописник и шаљете занимљивости 
и приче о вама и вашим радним 
колегама. Ваше приче можете слати 
на мејл уредника 
jadranka.beric@postesrpske.com 
или адресу 
Поште Српске , 
Краља Петра I Карађорђевића 93 
78000 Бањалука, 
са назнаком „За Поштоношу“. 
До наредног броја Поштоноше.
Са поштовањем, 
Уредник Јадранка Берић. 

Увод

“Европа” 2020. - Древне поштанске руте 
Као и сваке године PostEurop, удружење 
европских јавних поштанских 
оператера, отвара конкурс за избор 
најљепше марке из серије „Европа“. 
Марке “Европа” наглашавају сарадњу 
у поштанској домени, узимајући у 
обзир промоцију филателије. На тај 
начин се гради свијест о заједничким 
коријенима, култури и историји Европе 
и њеним заједничким циљевима. 
Тема овогодишњег издања пригодних 
поштанских марака „Европа“ су древне 
поштанске руте. 
Поште Српске учествују на конкурсу 

са двије марке штампане са мотивима 
„Пренос пошиљака Татарима“ и „Пренос 
пошиљака жељезницама БиХ“ који 
представљају облике комуникације 
у прошлим временима, а који су 
довели до организоване поштанске 
услуге какву познајемо данас. Једна од 
најважнијих услуга Поште одувијек је 
била преношење вијести различитим 
средствима.  Дизајн овогодишњег 
издања марке „Европа“ Пошта Српске 
потписује графичка дизајнерка Тања 
Курузовић.
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Доставили смо уникатне папуче на адресу Бијеле куће
Творница обуће Бема, на челу 
са директором Маринком 
Умичевићем припремила је 
и послала уникатне папуче 
са посебном симболиком за 
прву даму САД-а, за останак 
у Бијелој кући, тј. за успјех 
америчком предсједнику 
Трампу на изборима.
Поште Српске су подржале 
идеју Творнице обуће Бема, 
тако што су извршиле пријем 

и пренос пошиљке до њеног 
одредишта.
Професионалним 
приступом и одговорношћу 
у условима отежаног 
саобраћаја узрокованог 
вирусом корона, доказали 
смо да беспријекорно 
функционишемо и потврдили 
се као поуздан партнер у 
пружања наших услуга широм 
свијета. 

РЈ Приједор од јула има нову директорицу. 
Јелена Дукић, дипломирани правник, 
рођена 25.08.1960. године у Бањалуци. У 
Приједору је завршила основну, основну 

музичку школу и гимназију, а Правни 
факултет на Универзитету у Бањалуци. 

01.08.1996. године засновала је радни 
однос у Предузећу ПТТ саобраћаја 
Приједор на мјесту главног референта за 
правне послове а након трансформације 
ради у предузећу ‘’Поште Српске’’ АД све 
до данас као шеф одсјека за заједничке 
послове и као директор РЈ Приједор у 
периоду 2000-2001, 2006 - 2016 те од 
15.07.2020. године.
Обављала је дужност предсједника 
Управног одбора Опште болнице у 
Приједору и члана Управног одбора РЖР 
Љубија.

Писмо нашег 
пензионера
Писмо подршке, похвале и радовања 
због поновног изласка Поштоноше, као 
позитивна повратна реакција,  стигло 
је на нашу адресу. Пензонисани радник 
Пошта Српске, господин Бијелић Јелисија 
прошао  је у свом радном вијеку позиције 
поштоноше, шалтерског радника, 
благајника, контролора и на крају 
директора поште Шамац 76230. Обратио 

нам се писмом и потврдио да Поштоноша 
има своје читаоце. Овом приликом му се 
захваљујемо на посвећености колективу 
какав су Поште Српске, јер свака ријеч  
коју нам је написао јасно говори да наше 
Предузеће чине квалитетни, способни и 
пожртвовани људи.

Нова 
директорица 
на челу РЈ 
Приједор

Поште Српске су и ове године, иако у 
измијењеној организацији прилагођеној 
мјерама заштите усљед пандемије 
изазване вирусом корона, учествовале 
у традиционалној манифестацији 
“Конференција беба”.
Министарство породице, омладине 
и спорта Републике Српске сваке 
године организује Конференцију беба 

промовишући традиционалне породичне 
вриједности и породицу као најважнију 
институцију друштва.
На врата свих болница Српске, Поште су 
доставиле уприличене пакете помоћи 
испред Министарства, пружајући подршку 
хуманости.

Рад и хуманост су прве људске дужности
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Међународни 
трансфер новца 
MoneyGram
Наше Предзеће је у августу потписало 
Уговор са компанијама YuTransfer д.о.о., и 
MoneyGram.
Испред Пошта Српске Уговор су 
озваничили чланови Управе Сњежана 
Мартић, Миленко Вучета и Зоран 
Протић, док је YuTransfer представљала  
директорица Медиха Мамелеџија.
MoneyGram новчана дознака је услуга 

слања и пријема новца у иностранство или 
из иностранства.  
Потписивањем ове сарадње нашим 
корисницима обезбјеђујемо олакшан 

пренос новца у међународном саобраћају. 
Слање и пријем новца ће бити могућ у 
преко 200 земаља широм свијета.

Приче о нашим 
радницима

Поштоноша Романић Милeнко којeг 
сви знају  по надимку Џаја вeћ вишe 
од 25 година ради на рeону Доња 
Ламовита-Пeтров Гај-Кeвљани. У гeпeку 
поштоношиног мопeда сe нађe мјeста  
за посластице, па тако када сe зачујe 
кроз сeло звук његовог мопeда, из 
дворишта истрчавају дјеца,  пси, мацe а 

дошета и понека бака. Многа дјeца  која 
су сe радовала њeговим бомбонама 
су сада вeћ одрасли људи,  а када се 
жeнe  и удају   свог поштоношу позивају 
на свадбeна вeсeља.  Како још има до 
пeнзијe,  дочeкаће и њихову дјeчицу да 
му сe вeсeлe.

Још један  
Издвојени 
шалтер Поште 
Са жељом да грађанима приближимо 
наше услуге и омогућимо да своје обавезе 
заврше брже и једноставније отворили 
смо  Издвојени шалтер у Улица Петра 
Великог 18., у бањалучком насељу Чесма.
Путем Издвојеног  шалтера поште могуће 
је извршити:
•   готовинске уплате (по платном промету, 
комуналних рачуна, електричне енергије, 
мобилне и фиксне телефоније, воде, РТВ 
таксе, рате кредита и др.),
•   уплате за регистрацију моторних 
возила,

•   пријем писмоносних пошиљака 
(одређених врста),
•   куповину допуна за мобилне телефоне, 
честитке и др.

Радно вријеме шалтера од понедјељка 
до петка je од 09:00 до 16:00 часова, а 
суботом од 08:00 до 13:00 часова.
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Презентацијa 
ревизије 
информационог 
система

Брање траве иве на Озрену

Internet Service 
Provider Спинтер

Поште Српске су пустиле у оптицај пригодно 
филателистичко издање посвећено 
Културном насљеђу – „Брање траве иве на 
Озрену“. 

У циљу очувања традиције, брање траве иве 
на православни празник Усјековања главе св. 
Јована Крститеља (11. септембар) на Гостиљу 
уврштено је као нематеријално добро на 
листу UNESCO-a. 

Oве године је на хришћански празник 
на Гостиљу, једном од најљепших врхова 
планине Озрен, промовисана поштанска 
марка са мотивом брања ове љековите 
траве.  Манифестацији су присуствовали 
градоначелник Града Добоја Борис 
Јеринић, директор Регионалног музеја 
у Добоју и идејни творац уврштавања 
елемента “Брање траве иве на Озрену” на 
Унескову репрезентативну листу Небојша 
Драгојловић, и Озренко Пољашевић, 
директор Радне јединице за поштански 
саобраћај Добој. Трава ива (лат. teucri-
um montanum) врло је љековита биљка 
која расте у планинским крајевима широм 
свијета. Вјеровање је да је ива лијек за све 
болести, одакле и пословица “трава ива од 
мртва прави жива”.  У Босни и Херцеговини је 
мало станишта на којима та биљка расте, због 
чега је Гостиљ на планини Озрен посебно 
важно мјесто за бербу иве.
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БИЛТЕН

Да би нека web страница истакла своје 
присуство на WorldWideWeb-у, поред 
привлачног дизајна и квалитетног 
садржаја,  неопходно је обезбиједити још 
двије ствари да би она била видљива, а 
то су домен и хостинг. Домен је адреса  

или име web странице, а Web Hosting 
представља простор на серверу који се 
изнајмљује за постављање странице. 
Поште Српске су 2002. почеле са пружањем 
Интернет услуга као самостални Internet 
Service Provider Spinter.
У Спинтеровој понуди услуга лако се 
могу пронаћи професионална рјешења 
за присуство на Интернету. Наши 
сервери смјештени су у савременом 
дата центру, опремљеном симетричним 
50 Mbps уплинком, видео надзором, 
противпожарном заштитом, резервним 
напајањем, а на располагању нашим 

клијентима стоји врхунски web контролни 
панел и Спинтерова техничка подршка.
ISP Spinter hosting обухвата услуге:
•   Web hosting
•   VPS hosting
•   Mail hosting
•   FTP hosting
•   Регистрација домена
Одабрати Спинтер значи одлучити се 
за ефикасност, посвећеност, брзину, 
квалитет, повољне цијене и сигурност 
кроз савремену техничку подршку.

Генерални директор Пошта Српске 
Миладин Радовић, извршни директори 
предузећа и  Руководиоци служби 
Области за информационе технологије и 
развој,  гприсуствовали су Презентацији 
ревизије информационог система са 
четверогодишњим планом у циљу 
побољшања хардверских и софтверских 
ресурса Области за информационе 
технологије и развој. Поште Српске 
пружају услуге правним лицима и 
грађанима, примарно поштанског 
сабраћаја, а додатно нуде и значајан 
спектар услуга из домена ИТ или услуга 

које су у ширем контексту повезане 
саинформационом технологијом или 
информационом безбједности. Област 
за информационо ‐ комуникационе 
технологије и развој је организациони дио 
Пошта Српске који се бави планирањем, 
пројектовањем, одржавањем и 
експлоатацијом информационо‐ 
комуникационих ресурса. Ова Област 
одговорна је за пружање ИКТ услуга 

интерним и екстерним корисницима, 
развојем апликација, одржавањем и 
унапређењем ИКТ Система, те је са својих 
седам служби учествовала у процесу 
анализе заједно са конзорцијумом 
Антекна д.о.о. Бања Лука и Еуридика д.о.о. 
Бања Лука. Ревизија је поред утврђивања 
постојећег стања донијела приједлоге 
и препоруке за период од четири 
године које за циљ имају побољшање 
и осавремењивање информационог 
система који би свим службама предузећа 
Пошта Српске омогућио једноставнији и 
бржи рад, а корисницима што доступнију 
услугу. Поштанска мрежа у потпуности 
покрива територију Републике Српске. 
Поред централне локације у Бањалуци, 
све локације су информационо повезане 
и као такве интересантне за несметано 
одвијање пословних процеса, заштиту 
инфомација и добара.


