Свјетски дан поште, 9. октобар 2018.

Свјетски дан поште обиљежава се сваке године 9. октобра на годишњицу оснивања Свјетског поштанског савеза (Universal
Postal Union), једне од најстаријих међународних невладиних организација. Наиме, 9. октобра 1874. године представници 22
државе Европе, Америке и Африке, у Швајцарској су потписали тзв. Бернски уговор, којим је установљена прва заједничка
конвенција о међународном поштанском саобраћају.

Сваке године више од 150 чланица обиљежава овај дан са сврхом да се укаже на значај поштанског сектора, како за
кориснике поштанских услуга, тако и за економски и социјални развој земаља. Прослава Свјетског дана поште одвија се кроз
промоцију нових производа и услуга, нових поштанских маркица, организацију конференција за новинаре, семинара,
радионица и бројних других културних, спортских и рекреативних активности.

Поште Српске постале су чланица Уније 1993. године. Данас, у свом саставу имају 226 јединица поштанске мреже, 419
шалтера и 341 поштански ковчежић. Поштански систем, на цијелој територији Републике Српске, покривен је доставом
поштанских пошиљака. Свака пошта у саставу Предузећа за поштански саобраћај Републике Српске, у просјеку покрива
111,04 квадратна километра територије. Гледајући на цјелокупну територију, сваки поштоноша својим радом опслужује 2 325
становника Републике Српске.

Као и други сектори, и пошта се сусреће са економском кризом и све јачом конкуренцијом, али у ери брзог развоја
информационих технологија, пошта и даље обезбјеђује виталну комуникацију између људи и компанија. Према статистичким
подацима, већ у првих шест мјесеци ове године дошло је до повећања испоруке писмоносних пошиљки, телеграма и пакета, у
односу на исти период прошле године.

Сви запослени у Поштама Српске, прослављају овај дан. Циљ манифестације је да се институцијама републичког и локалног
нивоа, пословним партнерима и грађанима, прикаже потенцијал поштанског система и да се скрене пажња на значај
поштанског система за развој Републике Српске.

Поште Српске дио су највеће доставне мреже у свијету и омогућавају свим људима приступачну и квалитетну поштанску
услугу.
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