
 
 

СВИМ КЛУБОВИМА, СТРЕЛЦИМА, СТРЕЉАЧКИМ РАДНИЦИМА, ТРЕНЕРИМА, 
ВЕТЕРАНИМА СТРЕЉАЧКОГ СПОРТА И ПРИЈАТЕЉИМА СТРЕЉАШТВА 

 
Поштовани,  
 Стрељачки савез Београда ће 2015. обележити редак јубилеј, 150 година од оснивања Првог 
београдског стрељачког друштва (1865). Радна група Управног одбора СС Београда, којом је 
руководио председник Миле Ђапић, на састанку 13. марта 2014. прихватила је предлог да се изради 
монографија о стрељачком спорту у Београду. 
У овом веома захтевном и обимном подухвату потребно је да помогнете прикупљањем: 
АРХИВСКЕ ГРАЂЕ (имена председника и генералних секретара ССБ од 1948. до 2014. историјске 
податке о оснивању савеза, значајним стрељачким тамичењима одржаним у Београду, објекту на 
Миријеву и осталом што је везано за постанак и развој стрељаштва у Београду – записници са 
Скупштина и састанака, награде поводом минулих јубилеја...). ФОТОГРАФИЈА И ДРУГИХ 
ДОКУМЕНАТА (објекти, такмичења, значајне личности и стрелци Београда из предратног и 
поратног периода, повеље, признања...) 
БИОГРАФИЈЕ (ЕНЦИКЛОПЕДИЈСКИ – ОСНОВНИ ПОДАЦИ, УСПЕСИ, КАРИЈЕРА, ЗА 
ПОКОЈНЕ КАДА ЈЕ УМРО) ИСТАКНУТИХ БЕОГРАДСКИХ СТРЕЛАЦА, ТРЕНЕРА, 
СТРЕЉАЧКИХ РАДНИКА - чланова Ваших клубова (репрезентативци, државни шампиони и 
рекордери, селектори националних селекција, успешни стручњаци, председници и секретари и 
угледни стрељачки радници). 
ТРОФЕЈА – трофејног оружја, спомен сатова, застава, медаља, плакета, значака ...од истријске 
важности. 
ИСТОРИЈСКЕ ГРАЂЕ О БЕОГРАДСКИМ КЛУБОВИМА – доставити податке о оснивању Вашег 
клуба, првом председнику и људима који су били у оснивачком руководству, ко су били 
председници и генерални секретари, ко су били најуспешнији стрелци и највећи успеси, ко су 
садашњи председник и генерални секретар, на ком стрелишту радите... 
Молимо Вас да до 1. маја 2014. пошаљете на адресу ССБ наведене информације и шта поседујете од 
осталог. Посебно молимо старе чланове да се присете  ко су били председници и генерални 
секретари ССБ и размене сећања јер у том делу скоро и да не постоји архивска грађа. 
СВА ДОКУМЕНТА И ФОТОГРАФИЈЕ БИЋЕ СКЕНИРАНИ И ВРАЋЕНИ, А ТРОФЕЈИ И 
ОСТАЛО ФОТОГРАФИСАНИ И ВРАЋЕНИ. 
Молимо Вас да озбиљно и са великом одгворношћу приступите овоме како бисмо оставили 
новим генерацијама запис о богатој прошлости стрељачког спорта у Београду. 
УКОЛИКО ИЗОСТАНЕ ВАША ПОМОЋ – МОНОГРАФИЈЕ НЕЋЕ БИТИ! 
 
У Београду, 25. марта 2014.    

 


