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Удружење ''Сабор Бурсаћа'' је у суботу, 07.јуна 2015.г, одржало свој 16. Сабор.  Ово 

удружење је основано почетком  2000.године и од тада је сваке године, без иједног прекида, 

током јуна месеца, одржавало своје Саборе Бурсаћа. Удружење окупља  лица са породичним 

презименом Бурсаћ,  одржава контакте између њих, омогућава међусобно дружење, проучава 

породично порекло и развија свест о заједничком пореклу свих Бурсаћа. Руководство 

удружења је одлучило да се овогодишњи 16. по реду Сабор,  по први пут одржи ван града 

Београда, па је за локацију одабран Шабац. Разлози за ово су били жеља да се што више 

презимењака из мањих градова укључи у организацију оваквих дружења као и да се, на неки 

начин, награде Бурсаћи из Шапца за бројност и редовне доласке на Саборе. Сабор је одржан у 

ресторану ''Цар'' у Шапцу  и окупио је скоро  80  презимењака из Шапца, Лознице, Руме, 

Ирига, Новог Сада, Земуна, Новог Београда, Батајнице, Крњешеваца и Зрењанина, па је 

најмлађи учесник  Александар имао само 3,5 године, а најстарији Душко чак 86 година. Сабор 

је свечано отворио председник Организационог одбора 16.Сабора, Бранко Бурсаћ из Шапца, а 

потом је председник удружења Владимир Бурсаћ, поднео извештај о раду у претходној години. 

Присутнима  су се  потом обратили  пригодним речима гости Петар Чупковић и сликар, 

дизајнер, иконописац и илустратор Владимир Бурсаћ из Новог Сада. У склопу Сабора је 

одржана изложба сликарских радова чак троје сликара:  Бранка Бурсаћа академског сликара из 

Шапца, његове супруге Светлане самосталног уметника и Владимира Бурсаћа академског 

сликара  из Новог Сада.  Уприличена је и изложба фотографија Плавна на видео биму. Госте је 

током дана забављала пријатна музичка пратња, уз наступе мушких певачких група и певача 

Здравка Букве са репертоаром крајишких песама. Врхунац музичког програма је био двоструки 

наступ гошће Сабора, Неде Николић из Ковина, младе уметнице и виртуоза на фрули, 

победнице многих сабора фрулаша и освајача Гран при награде на 11.Фестивалу словенске 

музике у Москви, маја ове године.  

 

Главни циљеви Сабора Бурсаћа, остају очување ове лепе традиције, омасовљење 

удружења, подмлађивање чланства  и довршавање пописа свих људи који носе презиме 

Бурсаћ, а који сада обухвата већ 17 општина у нашој земљи. У склопу Сабора су одржана  чак 

два предавања везана за историју породице  под називом  ''Становништво Плавна у Далмацији 

средином 19.века – извор матичне књиге 1845-1859.г''  и ''Досељавање породице Бурсаћ у 

Шабац и Мајур 1919-1941.г''. 
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