
 

Начела пословнe кореспонденције 

Начело експедитивности поддразумева да се за најкраће време обради и откуца 

један писани састав и да се у току дана обради што већи број писама – предмета. У 

привредној кореспонденцији елспедитивност подразумева да се предмети обраде 

одмах, тј. у року од 24 сата, ако то није другачије регулисано. Експедитивност 

захтева и да обрађени предмети морају бити одмах отпремљени (експедовани) до 

странака на које се односе. 

Начело тачности и законитости налаже кореспонденту да свака чињеница која 

улази у писани састав буде проверена и да почива на материјалној истини, што 

значи да се у писаним саставима мора назначити извор информација на основу 

којих се чињенице уносе у документацију. Законитост предвиђа да све чињенице 

почивају на законскким одредбама, па прописи на основу којих се документ доноси 

– пише, морају бити у њему цитирани. Обазривост тражи од кореспондента да се 

евентуалне примедбе пословном партнеру морају саопштити пажљиво. 

Начело писања службенима и пословним стилом подразумева: 

 да се кореспондент служи чистим књижевним језиком 

 да примењује сва правила важећег правописа 

 да садржина пословног писма буде кратка, јасна, озбиљна, уздржана 

 да текст има неопходна три дела: увод, језгро (разраду) и закључак. 

Начело чувања пословне тајне захтева да се све што је у вези са неким радним 

поступком или пословном политиком не сме објављивати нити се о томе сме 

говорити. Одређене податке о раду предузећа могу за јавност да дају само за то 

овлашћена лица. 

Начело добре техничке обраде обухвата правила која се односе на техничку 

израду писма. Кореспондент мора да има у виду следећа правила: 

 квалитет хартије (за оригинале писама употребљава се банкопост (пуна 

хартија) 

 формат хартије (важна писма, без обзира на дужину текста пишу се на 

хартији формата А4, краћа обична писма пишу се на формату А5.. 

 форма писма – може бити: зупчаста, блок – форма, комбинована 

 техника тачности куцања подразумева беспрекорну тачност откуцаног 

документа, без материјалних, словних, правописних, језичких грешака. 

Начело естетског изгледа, формалне и садржајне усклађености пословног 

писма – до сада је сва пажња била искључиво усмерена на савладавање технике и 

обликовања пословних писама из задатих текстова. У пракси кореспонденти морају 

самостално да састављају и обликују пословну преписку. 

Начело чувања пословне преписке и експедиција (телефакс, интернет, ПТТ 

служба, лично преко курира.. 


