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16. САБОР БУРСАЋА
Драги Бурсаћи, обавештавамо Вас да ће се 16. Сабор Бурсаћа одржати у недељу, 07. јуна
2015.године, са почетком у 12.00 часова, у ресторану ''Цар'', Шабац, Церска улица бб
(015 312 520, http://www.restorancar.com/ , ресторан се налази поред Градског стадиона)
ПРОГРАМ:
12:00 – 13:00
13:00 – 13:05
13:10 – 13:15
13:30 – 15:00
15.30 – 16:00

Дочек гостију, традиционална добродошлица: чланови УО
Отварање Сабора и поздрав учесницима Сабора: Бранислав Бурсаћ
Извештај о раду Сабора: Владимир Бурсаћ
Ручак
Предавање ''Становништво Плавна у Далмацији средином 19.века - извор
матичне књиге 1845-1859.године'' Владимир Н. Бурсаћ

Током поподнева: Акустична музика, културно-уметнички програм, наступи вокалних
и инструменталних солиста, дружење
Мени за ручак: чорба, предјело, роштиљ, сезонска салата, дезерт,
пиће без ограничења (домаћа ракија, домаће бело и црно вино, флаширано бело вино,
пиво, кисела вода, сокови, кафа)
Цена улазнице је 1200,00 динара и обухвата: комплетан мени и остале трошкове
(трошкови организације, културно-уметничког програма).
За децу до 12 година старости се не плаћа улазница, а обезбеђен је комплетан ручак.
Дођите на Сабор са својим најмлађима !!!
Молимо Вас да о Сабору oбавестите све Бурсаће које знате. Потврдите долазак позивом
или поруком на: 060/5450316 (Владимир) 063/238989 (Бранко) 063/319627 (Милан)
Како стићи до ресторана''Цар'' у Шапцу?
Из правца Београда, Обреновца и Мишара: кроз индустријску зону Шапца се пролази
улицом Хајдук Вељка и стиже до велике раскрснице код моста преко Саве. Лево пре
раскрснице је велика МОЛ пумпа. На тој раскрсници се скреће лево у улицу Краља
Милутина. Њом се вози нешто дуже и скреће се десно у пету по реду улицу (Леонарда да
Винчија). Том улицом се иде право и она касније мења име у Церску улицу. Ресторан се
налази између улице и Градског стадиона. Испред се налази велики паркинг.
Из правца Новог Сада путем преко Иришког венца, Ирига и Руме: путем се стиже до
Шапца прелазећи мост преко Саве. На великој раскрсници после моста се продужи право у
улицу Краља Милутина. Њом се вози нешто дуже и скреће се десно у пету по реду улицу
(Леонарда да Винчија). Том улицом се иде право и она касније мења име у Церску улицу.
Ресторан се налази између улице и Градског стадиона. Испред се налази велики паркинг.
Председник Сабора Бурсаћа
Владимир Бурсаћ

