
Елементи пословног писма 

Адресант - пошиљалац писма. Подаци пошиљаоца се увек први назначују у писму. Они могу бити већ 

бити унети у заглављу, као меморандум компаније, или се могу откуцати (назив или име пошиљаоца, 

адреса и место, телефон, факс, е-мејл, wеб адреса или други битни подаци). 

Адресат - прималац писма (особа, организација, компанија...).Испод података о пошиљаоцу се 

увек назначују подаци адресата - назив организације и евентуално име особе којој је писмо упућено, адреса 

и место. 

Место и датум писања. Ово обавезно назначите у писму. У принципу се пише у горњем десном углу 

стране, међутим, ако имате простора у доњем левом углу стране, можете и тамо назначити место и датум. 

Ословљавање примаоца. Ако пишете конкретној особи, писмо започните са "Поштовани господине 

XY," или "Поштована госпођо-ице XY,". Уколико не знате име особе којој пишете, ставите само 

"Поштовани". Уколико већ познајете особу којо се обраћате и имате са њом приснији однос, ословљавање 

може бити неформалније, типа "Драги господине XY" или "Драга Сања" и слично. 

Предмет. Писмо не мора да започиње ословљавањем адресата, него да садржи само назнаку предмета 

писма, у кратком и јасном опису. Испод предмета се прави један ред размака и почиње први пасус писма. 

На пример, " Предмет : Понуда" 

Тело писма и поздрав. У првом пасусу кратко и јасно изнесите разлог свог писања, а у остатку писма 

дајте релеванте информације о теми вашег писма. У последњем пасусу се обично износе очекивања за неку 

даљу акцију по питању теме Вашег писма. Писмо завршите са пригодним поздравима типа "Уз 

поштовање", "Очекујући Вашу поруџбину, ми Вас са поштовањем поздрављамо", "Поздрављам Вас у нади 

да ћемо сарађивати на обострано задовољство", "Очекујући Ваш одговор, срдачно Вас поздрављам" и 

слично. 

Потпис пошиљаоца. На крају писма се обавезно потпишите, а уз потпис откуцајте и пуно име И 

презиме, и уколико је потребно и функцију или звање. 

Прилози. Ако уз писмо шаљете и додатне документе, обавезно то назначите тако што ћете у доњем левом 

углу стране написати "Прилози:" и испод тога их набројати под цртицама. 

Дужина писма. Пословна писма у принципу не треба да прелазе једну страну. Уколико имате потребу да 

примаоцу скренете пажњу и на податке којих има много, укратко их спомените у писму, а детаљније их 

представите у прилогу који достављате. Пословна комуникација треба да буде кратка И јасна, колико год је 

то могуће, и да већ у почетку писма буде видљиво која је сврха писања. Уколико ваше писмо ипак има 

више страна, а шаљете га поштом, постарајте се да странице буду захефтане. 

Фонт. Користите стандардне фонтове, поготово ако писмо шаљете е-мејлом. Ако пошаљете писмо у неком 

од нестандардних фонтова, ризикујете могућност да прималац неће моћи да га прочита пошто нема тај 

фонт. Arial и Times New Roman су можда најпримеренији за оваква писма, а маxимум величина фонта је 12. 


