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ПостПак- нова услуга 
која отвара границе и 
могућности
Нова  услуга ПостПак, која jе на свим 
шалтерима Пошта Српске постала доступна 
од 3. септембра 2018. године, у сваком 
смислу би требала одговорити потребама 
наших корисника, јер oмогућава сигурну 
размјену робе и документа са Србијом 
и Црном Гором, уз могућност наплате 
откупног износа од примаоца приликом 
уручења пошиљке. 
Кроз повезану поштанску, регионалну 
мрежу, а у најкраћим роковима преноса 
и по најповољнијим условима, услуга 
ПостПак  отворила је границе и могућности 
куповине робе путем Интернета.

Слање робе и докумената различитим 
превозним средствима која нису 
регистрована за ту врсту дјелатности, те 
чекање на наплату од крајњег корисника 
кориштењем различитих сервиса за 
пренос новца, увођењем услуге ПостПак 
требале би постати прошлост, јер је она 
објединила комплетан процес преноса 
робе и докумената од примаоца до 
пошиљаоца уз могућност „плаћања 
поузећем“. 
ПостПак је адресована међународна 
откупна поштанска пошиљка која може да  
садржи робу и документе, масе до 30 kg. 

Поштовани  читаоци, 
У новом...  Нешто другачијем...  
Скраћеном, а опет свеобухва-
тном издању, интерног листа 
„Поштоноша“,  осврнућу се 
и информисати вас о свим 
активностима које  су обиљежиле 
пословање  Пошта Српске у про-
теклом периоду. 
Посебан акценат у овом броју 
стављен је на увођење нове услуге 
-ПостПак, као резултату одличне  
регионалне међуоператорске 
сарадње.
Ослушкујући тржиште, те при-
лагођавајући своје услуге времену 
и потребама наших корисника, 
активности у пословању биле су 
усмјерене  и на ширење мреже 
наших објеката.
О свему овоме детаљније, те о 
новим издањима поштанских 
марака, промоцијама, учество-
вањем у разним међународним 
активностима, моћи ћете  прочи-
тати у вијестима које слиједе у 
наставку.
С поштовањем, 
Уредник!

Вриједност откупног износа не може бити 
већа од 999 еура, а висина поштарине, у 
зависности од масе пошиљке, креће се 
већ од 15 КМ.  
Услуга ПостПак настала је као резултат 
регионалне међуоператорске сарадње 
између Пошта Српске а.д. Бања Лука, 
“ЈП БХ ПОШТА” д.о.о. Сарајево, “Хрватске 
поште“ д.о.о. Мостар, ЈП “Пошта 
Србије” Београд и “Пошта Црне Горе” 
АД Подгорица, чија је припрема за 
реализацију отпочела,  потписивањем 
Споразума о размјени откупних 
поштанских пошиљака – ПостПак, 
12. априла ове године у оквиру 21. 
међународног сајма привреде у Мостару.

Јасминка Кривокућа, директор 
Пошта Српске, послала је прву 
ПостПак пошиљку чиме је 
озваничен почетак пружања ове 
нове услуге 

Увод
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Представници Пошта Српске  на  „POST-EXPO“-у  Хамбургу
Представници Пошта Српске 
посјетили су изложбу која 
се,  у склопу највеће свјетске 
међународне конференције 
„POST-EXPO“, ове године 
одржала у њемачком граду 
Хамбургу. То је била изузетна 
прилика да велике свјетске 
компаније изложе неке од 
најновијих технолошких 
рјешења у аутоматизацији и 
достави  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 овогодишњег 
„POST-EXPO“, конференције на 
којој је учешће заузео велик 
број поштанских оператера 
из цијелог свијета, били су 
изазови логистике и доставе у 
урбаним срединама, иновације 
у поштанској дјелатности, раст 
е-трговине...

PostCash- 
Нови назив 
за стари 
квалитет у 
преносу новца
У тежњи за новим вриједностима почели 
смо да се  фокусирамо  на битно и 
комуницирамо једноставно.
Електронска међународна  упутница, 
новог назива PostCash, услуга је која, 
већ неколико година уназад,  нашим 

корисницима омогућава најједноставнији, 
најбржи и најсигурнији  начин слања и 
пријема новца са Србијом, Хрватском и 
Црном Гором. Путем PostCash упутнице 
нашим корисницима омогућавамо да из 
било које поште,  пошаљу новац, који ће 

у року од 30 минута бити на одредишту, 
уз минималне накнаде и без отварања 
рачуна у банци.
Корисници су то препознали, а ми смо се 
потрудили да наше услуге учинимо јасним 
и ближим њима.

Сњежана Мартић, извршни директор за правне, опште послове, 
људске ресурсе и инвестиције са сарадницима

Пленарна 
сједница 
PostEurop-а 
у Тбилисију

Поште Српске учествовале су на 
јубиларној 25. Пленарној сједници 
PostEurop-a и пословном форуму о 
иновацијама у Тбилисију, главном граду 
Грузије. Поред статуторних питања, 
ове године, у узбудљивом дводневном 
програму чланицама-учесницима 
представљене су неке од најуспјешнијих 
startup компанија које раде са поштанским 
оператерима у Европи, затим иновације 
у области Интернета, дигиталног 
рекламирања, Е-трговине, аутоматизације, 
роботике и вјештачке интелигенције.
Учесници форума имали су могућност да 

из прве руке науче о startup компанијама 
и додатој вриједности коју оне доносе 
поштанској дјелатности, затим како 
да држе корак са новим иновативним 
трендовима, те како да се повежу са 
другим поштанским оператерима.
Отворене иновације кроз сарадњу са 
startup компанијама су начин да се 
пригрли дигитална  трансформација.
Поште Српске, од свог чланства у
 PostEurop-u 2008. године, активно су 
учествовале  у свим годишњим сусретима 
директора јавних европских поштанских 
оператера.

На овогодишњој Пленарној 
сједници, испред  Пошта Српске, 

присуствовао је Никола Шупљеглав, 
савјетник директора

У оквиру јубиларног 25. Фестивала 
информатичких достигнућа –Инфофест 
2018 Будва, представници Пошта Српске, 
заузели су учешће на тродневном  
Савјетовању поштанских управа.                                                                                                                                          
Под мотом „Дигитална територија Поште“, 
савјетовање је свим учесницима пружило 
могућност за  разматрање нових модела 
примјене информационо-комуникационих 
технологија у поштанском пословању 
и увођење нових, првенствено 
електронских сервиса у понуду поште.

Изазови ере 
електронског 
пословања 
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Подршка у 
развоју савремене 
умјетничке сцене
Учешће БиХ на највећој смотри савремене 
умјетности „Венецијанском бијеналу“ 
2013. и 2017. године, коју је иницирао 
Музеј савремене умјетности Републике 
Српске (МСУ РС) , биле су повод за 
издавање пригодне поштанске марке 
„Умјетност“ .

Поште Српске су на овај начин дале 
подршку у развоју савремене умјетничке 
сцене на простору БиХ .
Марку су на пригодној свечаности 
промовисали Јасминка Кривокућа, 
директор Пошта Српске, Сарита Вујковић, 
директор МСУ РС, те  Младен Миљановић 
и Раденко Милак, умјетници чија су дјела 
представљена на Венецијанском бијеналу, 
након чега су посталe дио музејског 
фундуса.

На церемонији свечаног отварања 
Турнира у Добоју, Озренко 
Пољашевић, директор Pадне 
јединице за поштански саобраћај 
Добој, уручио је Енесу Суљкановићу, 
предсједнику Извршног одбора 
Турнира, пригодне поклон блокове 
са маркама, „50. Међународни 
рукометни турнир – Добој 2018“, 
израђеним у част овог јубилеја.

Марка у форми стрипа

Пригодну поштанску марку „Девета 
умјетност“ је, у склопу најаве 1. 
Међународног салона стрипа у Бањој 
Луци, јавности представио, Зоран Протић, 
извршни директор за икт, развој, продају 
и маркетинг у Поштама Српске, и том 
приликом, Зорану Пејићу, предсједнику 
Удружења стрип аутора и обожавалаца 
стрипа “Девета димензија“, уручио 
пригодне поклон блокове поменутог 
издања.
Аутор издања је Алекса Гајић, 
прослављени београдски стрип аутор, 
илустратор, редитељ и аниматор, који 
је сажето, кроз неколико кадрова, без 

текста, испричао цјелокупну “поштанску 
причу“.  
Идејно рјешење овог издања поштанске 
марке приказане у форми стрипа 
приказује начин на који се шаље писмо, 
односно пут који писмо пређе од 
пошиљаоца до примаоца,  са истакнутим 
ликом  поштара као централног симбола 
поште.
Пригодна поштанска марка „Девета 
мјетност“, пуштена је у продају 11. октобра 
2018. године, номиналне вриједности 0,90 
и тиражом од 10.000 комада. Уз пригодно 
издање, издат је и пригодни или ФДЦ 
коверат, у тиражу од 300 комада. 

Поштанска марка 
у част обиљежа-
вања „25 година 
Ђурђевданског 
фестивала“

Ђурђевдански фестивал, за који 
је написано више од 400 нових 
дјечијих пјесама,  је међународна 
музичка манифестација која се својом 
дугогодишњом традицијом, озбиљном 
селекцијом, модерном сценографијом, 
образовним и културним аспектом, убраја 
у један од најреспектабилнијих фестивала 
дјечије пјесме у региону. 
Јасминка Кривокућа, директор Пошта 

Српске, је на пригодној свечаности, 
која је одржана у сусрет одржавања 
јубиларног Фестивала, у просторијама 
РТВ дома  Републике Српске, уз присуство 
свих учесника Фестивала и легендарног 
водитеља најпознатије дјечије емисије 
„Музички тобоган“, Милана Миње Суботе,  
промовисала  поштанску марку „25 

година Ђурђевданског фестивала“. Том 
приликом  свим малишанима, учесницима 
Фестивала, пожељела је срећу, уз 
поруку да су самим учешћем сви већ 
побједници, а Драгољубу Сладојевићу, 
уреднику Редакције Фестивала, уручила 
поклон блокове са маркама, као трајним 
подсјетником на поменути догађај. 
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Свјетски дан 
поште

Градишко насеље Сењак, добило је 
издвојени шалтер поште 78400 Градишка, 
који ће поштанским услугама опслуживати 
око 10.000 грађана који живе на овом 
подручју. 
Шалтер поште су отворили Јасминка 
Кривокућа, директор Пошта Српске 
и Зоран Аџић, начелник општине 
Градишка. Оцијенили су да је ово велики 
напредак како за становништво, тако и за 
привредне субјекте који послују на овом 

подручју, јер је до сада најближе  уплатно 
мјесто, на којем су могли извршити било 
какве трансакције, било  удаљено 1000 m.
Осим у Градишци, Поште Српске су, 
шалтер отвориле и у најбројнијој 
требињској мјесној заједници Горица. 
Отварањем ових шалтера Поште Српске 
су још једном потврдиле да поштанску 
услугу врше на комплетној територији 
Републике Српске, за све кориснике под 
једнаким условима.

Отворени нови шалтери Пошта 
Српске у Градишци и Требињу

Одржане XV радничко-спортске игре

Традиционално, у ведром и ентузијастичном 
расположењу, у Спортско-рекреативном 
комплексу „Град сунца“ у Требињу, преко 
250 „поштара“, присуствовало је одржавању 
XV по реду Радничких-спортских игара 
„Поштаријада 2018“. 

Овогодишње дружење запослених у 
Поштама Српске, отворили су  Јасминка 
Кривокућа, директор Пошта Српске и Лука 
Петровић, градоначелник Требиња.

Интерни лист Предузећа за поштански саобраћај РС 
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Омогућена достава 
налаза и из Клинике 
за гинекологију 
и акушерсво УКЦ 
Бања Лука
У згради Клинике за гинекологију и 
акушерсво, у Бањој Луци, отворен 
је шалтер поште, који је свим 
корисницима-пацијентима, поред 
стандардних услуга које пружа,  
омогућио и  доставу медицинских 
налаза на комплетној територији 
Републике Српске, уз накнаду од само 
3КМ.
Налазе достављамо на кућни праг, 
и то на територији града Бања Лука 
исти дан, док за сва друга мјеста у 
Републици Српској доставу извршимо 
до краја наредног радног дана.

Јасминка Кривокућа, директор Пошта Српске са сарадницима на 
отварању издвојеног шалтера поште 78400 Градишка

Учесници Поштаријаде 2018

Додијељене 
награде за 
„Најљепше 
писмо 2018“

У склопу 47. Међународног такмичења 
у писању писама за младе, у Источном 
Сарајеву, у организацији Пошта Српске, 
додијељене су награде за најљепше писмо 
у БиХ. 
Најљепше писмо, на тему „Замисли да 
си писмо које путује кроз вријеме. Коју 
поруку желиш да пренесеш својим 
читаоцима?“, написала је Бањалучанка 
Сара Кнежевић. Поред најљепшег, 
изабрано је и друго мјесто, које је припало 
Адни Међић из Маглаја, те треће, Сари 
Хусеинбеговић са Купреса.
Осим поменутих, изабрано је  још седам 
најуспјешнијих радова који су, такође, 
награђени. Такмичење смо спровели 
у сарадњи са ХП Мостар и БХ Поштом 
Сарајево. 

У част на оснивање једне од најстаријих 
међународних организација, Свјетског 
поштанског савеза, Поште Српске,  попут 
свих оператера у свијету, обиљежиле су 9. 
октобар- Cвјетски дан поште. 
Осим у  Бањој Луци, овај дан свечано, уз 
присуство представника локалне власти, 
пословних партнера, медијских кућа, 
те корисника наших услуга, обиљежен 
је у сједиштима свих радних јединица 
поштанског система (Приједора, Добоја, 
Брчког, Бијељине, Зворника, Фоче, Сокоца 
и Требиња).

Сара Кнежевић, 
ученица ОШ 
„Бранко 
Радичевић“ 
Бања Лука
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