
                                                      Писање писма

Писмо представља писмени разговор између особа које су просторно раздвојене. Писање 
писама било је једно од најзначајнијих видова комуникације међу људима у прошлости. 
Разликују се две врсте писма: приватно писмо – преписка између блиских људи (рођака, 
пријатеља) и службено писмо – преписка између институција или појединца и 
институције. 

Писма се пишу да бисмо неком изразили своја осећања, изнели своје ставове о 
нечему или да бисмо једноставно неког обавестили о нечему. У приватном писму 
износимо лична размишљања, жеље и осећања, преносимо важна обавештења и поруке. 
Када пишемо неком писмо, морамо се потрудити да то писмо буде писмено, без 
правописних грешака.  

У горњем десном углу пишемо место и време (датум) одакле се шаље писмо.
На средини реда или мало увучено следи обраћање и ословљавање особе којој 

пишемо. Обично започињемо са Драги/-а, Мој/-а или Уважени, Поштовани/. После имена 
обавезно пишемо запету јер користимо падеж вокатив, а после овог падежа обавезно иде 
запета. 

Ако после обраћања писмо наставимо у новом реду, наредна реч почињаће 
великим словом. Ако после обраћања писмо наставимо да пишемо у истом реду, следећу 
реч ћемо писати малим словом.

Главни садржај писма можемо поделити на целине: увод, разраду и закључак или 
на више целина, при чему сваку целину издвајамо новим пасусом (одељком).

На крају пишемо потпис у доњем десном углу без тачке. Пре имена можемо 
написати С љубављу/поштовањем или Твоја другарица/друг/пријатељ/брат.

Уколико смо заборавили нешто да напишемо или желимо нешто посебно да 
истакнемо, користимо ознаку П.С. (постскриптум), што значи „после свега, накнадно 
дописано”.

Уколико пишемо неком старијем или особи коју поштујемо, уважавамо, особи којој 
персирамо када је видимо, то чинимо и у писменој преписци, па заменицу Ви пишемо 
великим словом.

Да би писмо стигло на жељену адресу, потребно је правилно адресирати и 
припремити писмо за предају у пошти. Писмо мора имати само једну адресу пошиљаоца и 
једну адресу примаоца. Пошиљалац је онај који шаље писмо, а прималац онај који 
писмо добија. 



            


