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1177..  ССААББООРР    ББУУРРССААЋЋАА  

Драги  Бурсаћи, обавештавамо Вас да ће се 17. Сабор Бурсаћа одржати у суботу, 25. јуна 

2016.године, са почетком у 12.00 часова, у ресторану  ''ALEKSANDER'', Ириг, Ривички пут бб   

(062 519661, 0654630008 ) 

ПРОГРАМ: 

12:00 – 13:00      Дочек  гостију, традиционална добродошлица:  чланови УО 

13:30 – 13:35      Отварање Сабора и поздрав учесницима Сабора:  Бранислав Бурсаћ   

13:35 – 13:45      Извештај о раду Сабора:  Владимир Бурсаћ  

14:00 – 16:00      Ручак  

16.00 – 16:30      Предавање ''Становништво Плавна у Далмацији средином 19.века - извор  

матичне књиге 1845-1859.године''   Владимир Н. Бурсаћ 

Предавање  ''Досељавање Бурсаћа у Ириг''   Владимир Н. Бурсаћ 

Током поподнева: Акустична музика, културно-уметнички програм, наступи вокалних и 

инструменталних солиста, дружење.                                                                       

Мени за ручак: чорба, предјело, роштиљ са прилогом, мешана салата, дезерт, кафа, пиће без 

ограничења  (домаћа ракија,  домаће бело и црно вино, пиво, кисела вода, сокови). 

Цена улазнице је 1300,00 динара и обухвата:  комплетан мени   и остале трошкове (трошкови 

организације, културно-уметничког програма,  дечји  мени). 

За децу до  14  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)     063/8358609 (Бранислав Ириг)     

Како стићи до ресторана''ALEKSANDER'' у Иригу?  

Из правца Београда и Шапца:  путује се аутопутем, правцем за Батровце и Загреб. Са аутопута 

се силази код Руме. На излазу се скреће десно, и иде се обилазницом око Руме, у правцу Ирига и 

Новог Сада. Одмах на улазу у Ириг, скреће се лево (пут за Ривицу и Врдник). Ресторан се налази 

стотињак метара од тога скретања. Испред се налази  паркинг. 

Из правца Новог Сада: може се путовати кроз центар Новог Сада, преко Дунава мостом  

Слободе, па десно ка Руми, или мостом Петроварадинска Дуга, па кроз Петроварадин, све до 

скретања за Руму и Иришки венац. Пут води преко Иришког венца и Ирига. Када се прође цео 

Ириг, на самом излазу из насеља, главни пут лагано савија на лево ка Руми, не иде се њиме, већ се 

продужи право, локалним путем ка Ривици и Врднику. Ресторан се налази стотињак метара од 

тога скретања. Испред се налази  паркинг. 

Председник Сабора Бурсаћа 

Владимир Бурсаћ 
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