
Појам и функција кореспонденције 
Кореспонденција је дисциплина која изучава начела, правила дописивања. У ужем смислу 

подразумева скуп преписки, писама помоћу којих комуницирају два лица. Функција кореспонденције 

је уткана у све активности предузећа. За обављање било каквих  послова одговарајућа документација 

се обезбеђује кореспонденцијом, која мора имати чврсту законску подлогу. Кроз програм савремене 

пословне кореспонденције савлађује се техника  брзе тачне и савремене преписке. Неки од врло 

битних циљева кореспонденције су развијање осећаја одговорности за тачност и прецизност у раду, 

као и неговање и развијање навика, тачности, одговорности, истрајности, упорности и 

систематичности.  

Савремена канцеларија 
Реч канцеларија означава просторију за рад, читаву организацију или део организације предузећа. 

Што се тиче распореда канцеларија у склопу радног објекта, службе које имају сталне контакте са 

странкама треба да буду у приземљу, а службе које не контактирају често са странкама или им посао 

захтева пуну концентрацију, распоређују се у мирније делове објекта. Што се тиче услова у 

канцеларији, свако радно место мора да има одговарајући простор за рад, пријатну температуру  и 

влажност ваздуха. Осветљење мора бити прилагођено природи радног места. Најбоље је природно, 

дневно светло, али, по потреби се користи и вештачко. Бука је негативан фактор рада. Утиче на 

радну способност, оштећује слух и нервни систем. Канцеларијски намештај мора бити 

функционалан, солидне конструкције и  зраде, једноставан, типизиран и стабилан. У намештај 

спадају: радни столови, специјални столови, канцеларијске столице, ормари за одлагање 

документације, ормари витрине. 

Појам и развој средстава за писање 
Први текстови су писани, односно штампани на Гутенберговој машини. Прве писаће машине биле су 

намењене слепим лицима. Касније, у деветнаестом веку, писаће машине почињу да се користе као 

средство канцеларијске механизације и почиње њихова серијска производња. После механичких 

јављају се машине на електрични погон. Са појавом елктронских чипова писаће машине прерастају у 

најмасовније и најнеопходније средство за рад. Пословни људи данас разполажу сопственим, 

персоналним, лап топ рачунарима. 

Потрошни канцеларијски материјал 
Материјал који се током рада утроши при једној употреби назива се потрошни материјал. У 

потрошни канцеларијски материјал убрајају се: хартија, индиго, коверте, и остали канцеларијски 

потрошни материјал. Хартија се разликује по квалитету и формату. По квалитету (граматури) може 

бити: пелир, користи се за копије и пунија (банкпост), користи се за писање оригинала. Формати 

папира су: А3 за омоте предмета, А4 за пословну и службену кореспонденцију, А5 за преписку чија је 

садржина кратка, А6 за службене и ппословне дописнице, А7 за разне обрасце, забелешке.. у остали 

потрошан канцеларијски материјал спадају: мастило, оловке, маркери, хемијске оловке, гумице, 

спајалице, боје за печате, лепак, селотејп и друге траке, дискови, кертриџи. 

Коришћење рачунара у кореспонденцији 
У данашње време рачунари обављају велики број различитих послова врло ефикасно, чувају 

мноштво података који се могу користити по потреби великом брзином. У служби пословне – 

привредне кореспонденције рачунарска мрежа се користи за припремање пословних образаца на 

којима се налазе стандардни подаци, да би касније били допуњени подацима везаним за одређеног 

пословног партнера. Развој интернета омогућава размену података на глобалном нивоу што 

представља велики значај у развоју кореспонденције. 


