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УВОД
Босут је типично граничарско село настало после Карловачког мира из 1699. године, као 

шанац Ушће за одбрану аустријске границе од Отоманске империје. Плански насељено место 
на територији данашњег села Босута није постојало у периоду турске владавине Сремом од 
1526-1699. године, нити раније. Карловачким миром је установљена граница која је ишла од 
Сланкамена, преко Марадика, Руме, Митровице, Лаћарка, право на ушће Босута у Саву, па 
дуж реке Саве, преко Раче, све до ушћа реке Уне. Тако је доњи Срем остао у саставу Турског 
царства наредне две деценије, а други део Срема је припао Аустрији. Терен Босута се нашао 
на самој граници, у оквиру Аустрије.

Тада почињу и прва досељавања избеглица из Мачве и Семберије, који су на ушћу Босута 
у Саву потражили спас од турских зулума. Убрзо по насељавању првих мештана, босутски 
шанац је ушао у састав Војне границе, а његови становници су постали аустријски граничари.

По свом постанку Босут спада у групу млађих насеобина на територији Срема, јер је 
стар тек нешто мало више од три века. Околна села се први пут помињу у писаним изворима 
много раније: Рача, као град с каштелом „Villa Rachcha ,ˮ у једном документу из 1275. године, 
Мартинци 1323. године као „Scenthmartun”1, Моровић 1378. године2, стари Кузмин у средњем 
веку... Од околних села једино је Грк млађи од Босута, јер је пресељен на данашњу локацију 
око 1750. године и Равње које је насељено после Другог српског устанка.

О селу Босуту је сачувано мало података, због великог страдања у Првом и Другом свет-
ском рату, када су уништене скоро све матичне књиге и друга архивска документација, као 
и због тога што село није имало срећу, као друга суседна места, да изнедри својег хроничара 
током XVIII и XIX века.

О Кузмину је писао свештеник Петар Руњанин (1775-1839), који је у својој „Автобиографијиˮ 
и „Историји села Кузминаˮ оставио драгоцене податке о постанку и развоју села кроз векове. 
У Мартинцима је значајније догађаје бележио свештеник и учитељ Теодор Зикић (1763-1835), 
али, нажалост, његови рукописи нису штампани, па су временом изгубљени. О Грку су крајем 
XIX века писали Богољуб Познановић и свештеник Константин Змеановић (†1908) у књизи 
„Свеоци народног предања око гроба Филипа Вишњићаˮ која је објављена 1887. године 
у Илоку поводом откривања споменика Филипу Вишњићу, а нешто касније и свештеник 
Јован Козобарић (1871-1959) у својој књизи „Православна српска парохија у Грку крајем 1910. 
године .ˮ

Хронику страдања Босута у Другом светском рату под насловом „Село Босут у ратуˮ 
написала је Илинка Чекеринац, која је рођена у Босуту од оца Милана Дрмановића и мајке 
Александре Обрадовић. Ова књига говори о историји села Босута на првих двадесетак стра-
ница, док је остатак посвећен искључиво страдању села у Другом светском рату. Ауторка се 

1  Безендорф Ј, Цртице из слoвeнске повјести, Осијек, 1910, 222
2  Српски Сион бр. 4, Сремски Карловци, 1996, 92
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углавном ослањала на усмена сведочења актера, што је у много случајева било непоуздано, 
па је књига у неким деловима непрецизна и идеолошки оптерећена. Поред свега, књига „Село 
Босут у ратуˮ је драгоцена, пре свега због пописа жртава и белешки о хронологији страдања 
села, те је као таква прворазредни извор података о голготи Босута у Другом светском рату.

Ова монографија је настала током десетогодишњег рада на прикупљању и обради ар-
хивске грађе, фотографија и усмених сведочења. То је скромни покушај да се осветли трове-
ковна историја Босута од првих насељавања становништва, преко формирања села, његовог 
укључивања у Војну границу, развојачења и преласка под управу Сремске жупаније у оквиру 
Аустроугарске монархије, као и развитка села после Првог и Другог светског рата.

Књига је подељена на два дела: у првом, општем делу је обрађена историја села од 
оснивања Босута до најновијих времена, а у другом, посебном делу је приказан живот села 
у разним областима: босутске породице, географски положај, инфраструктура, привреда, 
земљишна заједница, задругарство, црква, школа, културни живот, историјски споменици, 
археолошка налазишта, етнологија, спортска друштва и удружења грађана...



ОПШТИ ДЕО
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ОСНИВАЊЕ СЕЛА БОСУТА
(1706-1745)

На месту где се данас налази село Босут није постојало организовано насеље све до по-
четка XVIII века, али су ови предели били делимично насељени.

У средњем веку је Срем улазио у састав Угарске, док је цело подручје око Моровића, у 
које је улазио и локалитет на којем се данас налази Босут, припадало племићкој породици 
француског порекла Ајнард. Постоје претпоставке да је и тада егзистирало насеље у околини 
данашњег Босута под неким од следећих имена: Међуречје, Попадић рудина, Влах село или 
Хамзов. Године 1477. у поседу тврђаве Раче су између осталих и места означена као Хамзов 
и Босут.

Забележено је у разним изворима да су се почетком XV века на ушћу Босута у Саву, на 
веома неприступачном терену, настанили бројни богумили из Босне. Они су се ту вероватно 
склањали пред потерама босанских великаша. Богумили нису признавали црквену власт и 
нису плаћали десетину. Папа Иван XXIII је стога овај крај ставио под своју директну контролу, 
како би сузбио даље ширење јереси.3 Мачвански бан, Иван Марот, као велики заштитник и 
задужбинар католичанства, искоренио је босанске богумиле настањене у доњем току реке 
Босута и његовог ушћа у реку Саву.4

Најстарије сачувано сведочанство о насељавању Босута оставио је учитељ Данило Делић, 
родом из Лике, који је службовао у Босуту пре Првог светског рата. Он је прикупио и средио 
казивања старијих мештана, која су се преносила с колена на колено. Делићеве белешке су 
касније унете у школски летопис и тако су сачувани драгоцени подаци везани за оснивање 
села и досељавање првих породица.

Према Делићевом запису, први досељеници су стигли на ушће реке Босута у Саву око 
1706. године. Ушће је тада било обрасло густим шипражјем и непроходном шумом. Осим 
тога, цео крај је био мочваран и нездрав, па су услови за живот били веома тешки. Ипак, први 
досељеници, избеглице из Мачве, подносили су недаће без роптања, јер су иза себе оставили 
још тежи живот под турским зулумима.

Већина досељеника се надала повратку у Србију када Турци буду протерани, али се 
то чекање одужило један век, све до Првог српског устанка 1804. године. Када су изгубили 
наду у брз повратак, досељеници су почели тридесетих година XVIII века да крче шуме и 
граде прве колибе.5

Непосредно по досељавању, Босућани су живели у сталном страху од турских упада. 
Људи су становали у породичним задругама по кућицама направљеним од шибља и блата, 

3  Прица Р, Насеља у Срему : настанак, развој, значајни догађаји, Сремска Митровица, 1991, 38, 210
4  Гашић Е, Повјест жупе и мјеста Моровић, Ђаково, 1936, 121, 127
5  Летопис основне школе у Босуту
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без оџака и прозора. Покућство је било оскудно, само најнужније ствари које су могле да се 
понесу у бежанији. Нико није обрађивао земљиште, већ су се сви бавили риболовом и сто-
чарством. Исхрана је била слаба, а смртоносне болести веома честе.

Село се постепено ширило правцем југоисток – северозапад, од ушћа Босута у Саву, 
па надаље узводно, десном обалом реке Босута. Први насељеници су градили своје куће на 
највишим местима у данашњој Савској улици, која су најдуже одолевала поплавама.

Босут се насељавао у таласима после аустријско – турских ратова у којима су Србијанци 
учествовали увек на страни Аустрије: 1683-1699, 1716-1718, 1736-1739, 1788-1791. године. 
Највећи талас насељавања Босута из Мачве десио се после пропасти Првог српског устанка 
1813. године.

О насељавању Срема Душан Поповић пише да је нарочито јак прилив досељеника био 
из западних крајева: из Лике, Баније и Кордуна, у времену од 1756-1774. Јужни Срем, тзв. 
Посавље, насељено је претежно Србима из Србије, нарочито после 1739, 1788-1790. и 1812-
1813. године.

Државна власт у Срему наредила је попис „властелинских добара, кметова и њиховог 
иметка ,ˮ пре доношења урбара од 22. маја 1737. године. Тада су пописана: презимена породи-
ца, имена старешина кућа, чак и понека њихова карактеристична особина која их је чинила 
препознатљивим, занимања и положаји на власти сеоских домаћина, брачно стање, број 
ожењених, неожењених, обудовелих, затим број стоке, површина обрадиве земље, ливада, 
винограда и шљивика, поседовање воденица, гостионица и сл. Од 125 насеља пописана су 
102 села, док за 23 места, међу којима је и Босут, нема података.6

Душан Ј. Поповић у својој књизи „Срби у Срему до 1736/7 – историја насеља и 
становништваˮ говорећи о насељавању Срема, помиње на неколико места шанац Ушће, 

6  Поповић Д, Срби у Срему до 1736/7-историја насеља и становништва, Београд, 1950, 153

Карта Срема из 1730. године (Смичиклас)
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односно Босут. О кретању броја становника 
и кућа у Босуту он пише:

„Босут (Ушће) – 1733. имао је 14 домова 
са 44 душе, од којих је била 21 мушка, а 23 
женске. 1734. имао је 20 домова. 1756. имао 
је 15 домова, а потпадао је под рачанску 
парохију, 1766. 18, а 1791. 37 домова са 403 
душе. 1810. имао је 42 дома, а 1808. 410 душа.ˮ

На мапи Срема из 1730. године уцртан 
је и шанац Босут. Године 1733. домова са по 
две душе било је 4, а највише је у једном дому 
било до 5 душа. У то време Босут је био чисто 
српско село.7

Место Босут се помиње у званичној 
црквеној преписци у једном акту од 8. августа 
1732. године. У том спису је изјава свештеника 
Захарија Дамнавића у којој он помиње девојку 
Марту, ћерку покојног босутског војводе, која 
је предала „мемориалˮ против војводе Гав-
ре Монастерлије. Она тврди да јој је војвода 
обећао женидбу пред Захаријом, који их 
је благословио. Отац Захарије, међутим, 
изјављује да је пре неколико година вечерао 
у дому Мартиних родитеља на Босуту, али да 
тада није било речи о женидби.8

Сведочанство о насељавању Босута оставио је и Богољуб Познановић у књизи „Свеоци 
народног предања око гроба Филипа Вишњића :ˮ „У годинама кад се је Рача дозиђивала, би 
и на ушћу Босута шанац дигнут, те је и назван „Шанац – Босут”.9

У званичним аустријским документима место које се налазило у Војној граници на-
зивало се шанац, а насеље у Провинцијалу село. Места уз границу су подизана као шанче-
ви за одбрану од упада непријатеља. Доказ да је Босут био опасан шанчевима јесте потес 
југоисточно од села под именом Шанчине. На челу сваког шанца се налазио аустријски 
официр или подофицир.

Иако је највећи број досељеника у Босут дошао из Мачве, остало је забележено да се не-
колико породица населило из Семберије. Такође, три српске ускочке породице населиле су се 
1723. године у село Босут, у Доњу посавску границу, где их је примио граничарски хаднађ.10

Посавска војна граница се протезала уз реку Саву, од Градишке до Раче. Делила се на 
Горњу, Средњу и Доњу границу. Доња или Сремска граница је имала капетанате у Рачи и 
Моровићу.11 После склапања Београдског мира 1739. године Сремска граница је продужена 
крај Саве, све до Земуна.

Према неким изворима један број досељеника у Босут је стигао из околних села. Село 

7  Исто, 21, 24, 47, 142
8  АСАНУК, ПМБ 1732/35
9  Змеановић К, Познановић Б, Свеоци народног предања око гроба Филипа Вишњића, Илок, 1887, 26
10  Гавриловић С, Срем од краја XVII до средине XVIII века, Филозофски факултет, Нови Сад, 1979, 132
11  Гавриловић С, Нове војне границе у Срему, Потисју и Поморишју као примарне области миграција у Руско царство у 18. 
веку, 19-26

Сведочење попа Захарија
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Немачка карта села Босута из XIX века (Музеј Срема)
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Чипановчић је насељено, према легенди, у XVI веку и налазило се недалеко од данашњег 
села Вишњићева. Чипановчић је расељен 1750. године одлуком Петроварадинске пуковније, 
због честих поплава којима је био изложен. Један део становништва преселио се у Босут, који 
је тада већ био формиран, други део у Адашевце и Кузмин, а највећи број се населио у ново-
основано село Грк.12 У близини Вишњићева данас постоји потес Чипановци.

У „Протоколу визитације цркава, школа, клира и православних хришћана Епархије 
Сремскеˮ од 25. октобра 1756. године, стоји записано да је те године шанац Ушће (Босут) 
имао свега 15 кућа.

За време Војне границе из средстава граничарског грађевинског фонда и бесплатним 
кулучењем граничара, подизале су се све државне зграде у Крајини: официрски станови, 
барутане, школе, парохијски домови, затвори, општинске штале и друге јавне грађевине.13

У Босуту су испочетка од јавних грађевина једино постојали граничарски чардаци и 
зграда аустријске војне команде. Подизање сеоских зграда неопходних за функционисање 
села извршено је тек око 100 година после првих досељавања у шанац Ушће. Центар Босута 
се формирао на месту где се данас налази основна школа. Ту су подигнуте: црква, зграда 
општине и школа. Нешто касније су подигнути: станови за учитеља и бележника, штала са 
биковима и нерастовима за приплод, а између два рата и здравствена амбуланта са јавним 
купатилом. Све ове зграде су биле на простору данашњег школског дворишта, непосредно 
уз ушће Босута у Саву.

12  Козобарић Ј, Православна српска парохија у Грку крајем 1910. године, Сремски Карловци, 1911, 3
13  Енгел Ф. Ш, Опис краљевине Славоније и војводства Срема, Нови Сад, 2003, 415-416
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БОСУТ ПОД ВОЈНОМ ГРАНИЦОМ 
(1745-1881)

Аустријско-турски ратови у Срему
Историја Срема је веома бурна и драматична због његовог специфичног географског 

положаја на средокраћи између западне и источне цивилизације. Због тога су кроз векове 
Сремом владали многи господари: Римљани, Византијци, Хуни, Гепиди, Авари, Франци, 
Бугари, Мађари, Турци, Аустријанци и, напослетку, Срби.

Срем је пао под Турску власт између 1521. и 1529. године. За време турске владавине 
која је трајала скоро два века, Срем је готово опустео. Путописци који су пролазили овим 
крајевима током XVI века бележе да су видели мноштво пустих селишта, као и трагове 
некадашњих богатих и лепих градова и села која су напуштена. Од староседелачког станов-
ништва готово да нико није остао, јер су већину људи Турци и Татари побили или одвели у 
ропство. Преживели су се разбежали, а преостало становништво је живело у земуницама, 
чији су кровови допирали једва до колена. Оранице су биле запуштене и необрађене, често 
обрасле шикаром и шумом.

Турски освајачи су 1541. године формирали Сремски санџак (тур. Sirem sancağı), који 
је припадао Будимском пашалуку у оквиру Османског царства. Управни центар Сремског 
санџака био је у касаби Митровица. Сремски санџак је од 1583-1587. године био подељен у 
неколико нахија: Митровица, Илок, Гргуревци, Ириг, Подгајица (Подгорица), Варадин, Срем, 
Моровић. Године 1667. Сремски санџак се 
делио на више кадилука: Митровица, Илок, 
Будим, Ириг, Нијемци, Рача, Вуковар, Гргу-
ревци, Сланкамен.1

На простору Срема 1699. године било је 
свега 20 насељених села, да би се овај број 
нешто касније повећао на 36 села. 

Током ратова од 1683-1699. године између 
Турске и Аустрије, аустријска војска је уз 
помоћ Пољске и Млетачке републике про-
терала Турке из Угарске, Славоније и Срема, 
који је ослобођен 1687. године. Турци су се 
повукли све до Скопља, Штипа, Пећи и При-
зрена, али су убрзо прешли у противнапад и 

1  Wikipedia

Сремски санџак у другој половини XVI века
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одбацили Аустријанце на север. Пошто су Срби били на страни Аустрије, после повлачења 
аустријских трупа, повукао се, у Великој сеоби Срба 1690. године, и народ, под вођством 
патријарха Арсенија III Чарнојевића. Непријатељство је коначно престало потписивањем 
мира у Карловцима 26. јануара 1699. године. Тада је Срем подељен између Турске и Аустрије 
којој је припао северозападни део. 

Према попису из 1711. године у Одескалкијев Срем се населило између двадесет и три-
десет хиљада досељеника из Србије, Македоније, Влашке, Босне и Херцеговине. Половином 
XVIII века доселило се доста живља из Далмације.2

Убрзо је избио нови аустријско-турски рат у којем је Срем потпуно ослобођен од турске 
владавине, па је Пожаревачким миром од 21. јула 1718. године југоисточни део Срема такође 
припојен Аустрији. Тако је настао нови период у развоју Срема који је постао аустријска по-
гранична област.

Друга Велика сеоба Срба преко Саве и Дунава, под вођством патријарха Арсенија IV 
Јовановића Шакабенте, десила се за време аустријско – турског рата од 1737-1739. године, 
када је српски устанак доживео неуспех. Београдским миром од 1739. године, граница између 
Аустрије и Турске усталила се дуж река Уне, Саве и Дунава.

Настанак Војне границе
Војна граница или Војна крајина (нем. „Die Militärgrenzeˮ или „Das Land der Gränzsoldatenˮ) 

постепено је формирана почев од краја XV века као одбрамбени појас према Османлијском 
царству. Прво је организована у Хрватској и Славонији, да би се касније, услед турске 
опасности, проширила на Срем, Бачку, Банат и Ердељ-Трансилванију. Простирала се од 
Јадранског мора, преко Лике, дуж река Саве, Дунава, Тисе и Мориша, до банатских Карпата. 
Војна граница је 80-их година ХVIII века обухватала територију дугу у ваздушној линији 
108 немачких миља, површине 8.631 квадратну миљу, са око 900.000 становника.3 Временом 
је Граница постала посебно подручје под војном управом, за разлику од Провинцијала, који 
се пружао у залеђу Границе, где су владали феудални односи и важили цивилни закони и 
грађанска управа. Аустријску границу чували су граничари Срби, Хрвати, Румуни, Мађари 
и Немци, које је круна насељавала као живи бедем наспрам Турске. Срби су као крајишници 
били најбројнији.

Првобитна дужност сремских 
граничара била је да у кордонској 
служби дуж реке Саве пазе на 
аустријску границу и спрече евен-
туални продор Турака, као и да 
осматрају покрете непријатеља 
са друге стране границе и о томе 
обавештавају војне власти. Осим 
тога граничари су били дужни да 
држе страже у чардацима, шта-
бовима и тврђавама, спречавају 

2  Јачов М, Срем на прелому два века XVII-XVIII, Београд, 1990, 6-7
3  Калаузов М, Постанак, развитак и развојачење Војне границе Аустријске монархије, Зборник Матице српске за друштвене 
науке бр. 125, 2008, 141-147

Војна граница 1742. године
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уношење куге и других заразних болести у царевину, осујећују упаде разбојничких чета, 
кријумчарење соли и друге робе, дезертерство и исељавање преко кордонске линије на 
турску територију, одржавају унутрашњи ред у својим местима... Повремено су граничари 
обезбеђивали трговачке лађе које су реком Савом превозиле со, дрва и другу робу, одлазили 
на војне параде, чували и спроводили ухапшена лица. Од почетка ХVIII века граничари су 
ишли у ратове под аустријском заставом на бојишта широм Европе.

С друге стране граничари су имали бројне повластице у односу на кметове који су живели 
у цивилном делу Срема и другим деловима царства: били су ослобођени пореза или контри-
буције, десетка и других натуралних дажбина, плаћања царине за робу потребну домаћинству, 
плаћања мостарине и малтарине, примања царске војске на конак. Такође, крајишници су 
полагали право на слободну пашу, бесплатан огрев и грађу за домове, на жирење свиња по 
шумама и риболов по рекама.

Граничари су имали статус слободних сељака. Они нису примали плату за своју гра-
ничарску службу, већ су добијали обрадиву земљу на коришћење. Ово земљиште није било 
у њиховој својини, али су потомци продужавали да га користе уколико су настављали гра-

Подела Војне границе на регименте 1785. године
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ничарску службу. Целокупно земљиште је било у рукама 
сељака – крајишника, док племићка имања нису постојала, 
као што је био случај у Провинцијалу.

У пролеће 1702. године две аустријске комисије су за-
почеле премере и расподелу сеоских атара, као и новачење 
граничара, да би до септембра исте године Војна граница 
била коначно успостављена. Граничари су распоређени 
по местима и стражарницама на чардацима, где су били 
дужни да обављају војну службу, док је други део слу-
жио у јединицама које су се бориле са Турцима. Од војне 
службе су били изузети: свештеници, државни чиновни-
ци, учитељи, занатлије, трговци, фељчери, служинчад и 
„прекобројниˮ (супернумерари).

Кулук и друга давања граничари су дуговали вла-
дару, а не племићима. Кулучење (работа) је било дале-
ко теже и интензивније у Граници него у Провинцијалу. 
Граничари су често морали са запрегама да иду на работу 
далеко од својих кућа и по неколико дана, чак и у време 
пољских радова. Крајишници су морали да бесплатно ку-
луче за државу и општину: да врше подвоз („vorspannˮ) за 
насипање поштанских и трговачких путева, да одржавају 
пловност река, исправност мостова, да исушују мочваре, 
граде државне зграде, стражарнице и официрске станове, 

поправљају шанчеве, тврђаве и чардаке, секу и превозе дрва за огрев лицима којима су дрва 
припадала као службена надокнада... Сви досељеници у 
Војну крајину били су ослобођени 6 година од свих намета 
и 3 године од кулука. Такође су од кулука били ослобођени: 
свештеници, учитељи, инвалиди, особље шумарства, ергела 
и свиларства, по једна мушка глава из сваке граничарске 
куће која издржава једног војника. Граничари су могли да 
откупе обавезу кулука за 2 форинте годишње по глави, одно-
сно за 40 крајцара по грлу стоке предвиђене за кулучење.4

Богољуб Познановић пише о царским привилегијама 
које су одобрене крајишницима, али и о кулучењу босутских 
граничара:

„Осмог фебруара 1835. поклони цар сваком граничар-
ском хусару 24 јутра оранице и 5 ливада, а пешаку – звати 
су „хајдуци” – по 18 јутара оранице и 4 ливаде. Осим тога 
добише грађу из шума и жировницу, и све безплатно и без 
пореза чак и кад би дослужили стари. Ове повољштине не-
осташе без успеха. Из турски крајева почеше се многи сели-
ти у Посавину. Било их је и подоста што из околине иришке, 
где се из Србије и Бугарске долазећи прво тамо станили, амо 
у Посавину нагрнуше.

4  Таубе Ф. В, Историјски и географски опис краљевине Славоније и војводства Срема, Нови Сад, 1998, 48, 50, 51; Енгел Ф. Ш, 
Опис краљевине Славоније и војводства Срема, Нови Сад, 2003, 405-407

Граничар пешак
(прва половина XVIII века)

Сремски граничар 1742. године
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„Наши навалише на народ разне терете, а овамо хтедоше и ушће да населе. Морали су 
наши млого плаћати а преко тога и „робити”. „Без кошуље” оста народ, те многи начеше бе-
гати у стару постојбину. „И под Турцима било је лакше, онај пар него у Граници” а особито 
онима око Градишке, Брода и Раче. Тамошњи морали су прво за 3 па 2 и један грошић на дан 
„робити”, а после и безплатно.

„Тих година беше и „црна вода”. Ова учини млогу штету народу, а и оштети рачански 
град. Власти сад опет притискоше граничаре с’ „робијом”. Ова својим грозама надмаши оне 
патње што их претури народ зидајући. Из целе крајине дотеривати су радени са војницима. 
Па какви тек беху ти радени? – Жене, нејака дерлад, и изнемогли старци. јачи и снажнији 
беху искупљени под барјак. Хусари беху већ давно отишли.

„Колија је такођер на „робију” ишла. Кроз подводни босутски шанац, изпроваљиватим 
путем, силна колија, начини пролазак скоро немогућ. Да се овом доскочи беше наређено, 
да сваки Босућан изпред своје куће са цигљом друм наспе. Цигљу имаше из Раче, с’ царски 
цигљана донети...” 5

Председник Илирске дворске депутације Баренштајн наводио је низ разлога због којих 
је Аустрија радо користила крајишнике за одбрану својих јужних граница и ратовање са 
другим државама. Прво, то је била јефтина војска. У мирно доба граничарска војска није 
коштала државу ништа, а у ратно доба издаци су били минимални, јер су граничари служили 
у властитој одећи. Услед дугих постова које су Срби редовно држали, исхрана граничара у 
ратовима је много мање коштала него исхрана других царских војника. Српски граничари 
су били веома здрави и ређе су оболевали од других. Граничари су за своју службу добијали 
оранице и окућницу на коришћење, као и материјал за изградњу кућа, и то је био једини 
издатак Аустрије према њима. Заузврат су морали да служе као граничари и да се у свако 
доба одазивају на позив војних власти да ратују за царевину. Њихово регрутовање је било 
веома једноставно. Граничари су били везани за земљу и кућу, односно за своје породице, те 
се ретко дешавало да дезертирају, јер су се плашили последица по своје укућане. Једино су 
у случају дугогодишњих ратовања на удаљеним ратиштима понекад бежали кући. На крају, 
српски граничари су, према речима аустријских хроничара, били много издржљивији, вештији 
и срчанији у борби од других војника, добро су се сналазили у шумама, теснацима, дугим 
маршевима, борби прса у прса...

Испочетка граничари нису добијали храну, одећу и обућу, већ су служили „у свом руву 
и о свом круву ,ˮ док су сталне посаде носиле аустријску униформу. Формирањем пукова 
1737. године уводи се једнообразна униформа за све граничаре, слична униформи аустријске 
стајаће војске.6 Војну униформу су граничари чували код својих кућа, али су је смели об-
лачити само кад су на служби.

Граничари који нису служили у војним јединицама имали су обавезну војну обуку 
недељом и празником, када није била сезона пољских радова. Пешаци, стрелци и коњаници 
обучавали су се у „шупама за егзерцир ,ˮ где су вежбали ручне и посебне захвате, постројавање, 
пуњење, растављање и састављање две браве на карабину, руковање карабином, сабљом и 
копљем, јахање, заокретање у месту са малим одељењима и сл. Бојево гађање вршено је на 
„шицарамаˮ (стрелиштима), где су стрелци обучавани у гађању на различита одстојања, 
слободно и са наслоном. Недељом и празницима, после богослужења, официри су обучавали 
граничаре у стражарницама дуж кордона.7 Једном годишње граничари су одлазили у „таборˮ 

5  Змеановић К, Познановић Б, Свеоци народног предања око гроба Филипа Вишњића, Илок, 1887, 25-27
6  Вулетић Д, Војна граница кроз старе планове и графичке приказе, С. Митровица, 1996, 16, 27
7  Енгел Ф. Ш, Опис краљевине Славоније и војводства Срема, Н. Сад, 2003, 311-316
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на једномесечну војну вежбу.
Наредбе и обавештења које су војне вла-

сти издавале граничарима читане су недељом, 
после богослужења, испред цркве или пред 
граничарским стражарама. Понекад су на-
редбе добоване кроз село, уз упозорење „На 
заповед!ˮ Том приликом су се крајишници 
окупљали на одређена места и слушали војне 
заповести. Овај обичај се у већини села зад-
ржао све до Првог светског рата, јер су се 
људи по навици недељом окупљали испред 
општине, где су тачно у подне читане наредбе 
и огласи општинског поглаварства.8 У Босуту 
овај обичај постоји и данас.

Одмах по формирању Границе у граничарској војсци се командовало на српском, да би се 
касније потпуно прешло на немачки језик. У почетку су граничари били под заповедништвом 
својих људи који су добијали чинове на основу тога колико су војника скупили за рат. Тако су 
на високе војне положаје долазили и српски официри. Касније, после чвршћег организовања 
Војне границе, командовање су преузели аустријски официри.

Пешадијске и коњичке регименте (пукови) формирани су у периоду од 1737. до 1751. го-
дине. Погранични пукови заменили су дотадашње капетаније. На тај начин је реорганизована 
граничарска милиција у редовну војску, па су граничари били обавезни да ратују на бојиштима 
широм царевине, а не само у Војној крајини. Према новоустановљеној организацији сви гра-
ничари су били подељени у три групације: једни су служили на фронтовима изван Границе, 
други су били ангажовани у самој Граници, док су трећи остајали код кућа да обрађују земљу.9

Организација Војне границе, величина њене територије, као и војно и административно 
уређење често су мењани. Основни граничарски закон (Grenzgrundgesetz) донет је 7. маја 1850. 
године. На основу њега донето је низ уредби које су устројавале правни поредак у Војној 
граници. Организација која је тада створена остала је до краја постојања Војне крајине. Овај 
закон је одвојио управу у Граници од управе у цивилном Провинцијалу. Војна крајина је била 
директно подређена Министарству рата у Бечу.

Војна граница је 1851. године имала четрнаест регименти: Личка, Оточанска, Огулинска, 
Слуњска, Крижевачка, Ђурђевачка, Бродска, Градишканска, Прва банска, Друга банска, Пе-
троварадинска (којој је припадао и Босут), Немачко-банатска, Румунско-банатска и Српско-
банатска. Осим регименти постојао је и Шајкашки батаљон. Дванаест компанија су чиниле 
регименту. Такође је у Граници постојало дванаест градских насеља – војних комунитета: 
Сењ, Карлобаг, Петриња, Костајница, Бјеловар, Град Иванић, Брод, Петроварадин, Карловац, 
Земун, Панчево и Бела Црква.10

Приликом рођења мушког детета у граничарској кући, војне власти су га одмах заводиле 
у пуковске књиге. Граничарска дужност је почињала са навршених двадесет година живота. 
Током целог живота граничари су одговарали војним властима за своје поступке и нису смели 
ништа значајније да предузму без одобрења матичног пука.11

8  Козобарић Ј, Православна српска парохија у Грку крајем 1910. године, Сремски Карловци, 1911, 96
9  Вулетић Д, Војна граница кроз старе планове и графичке приказе, Сремска Митровица, 1996, 18-19, 23
10  Калаузов М, Постанак, развитак и развојачење Војне границе Аустријске монархије, Зборник Матице српске за друштвене 
науке бр. 125, 2008, 141-147
11  Срем у прошлости, књига 2, Сремска Митровица, 1986, 8

Војни табор
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Граничарским пуковима (региментама) су 
командовали пуковници, који су имали неогра-
ничену војну и управну власт на свом подручју. 
Под командом пуковника су били: потпуковник, 
мајор, аудитор, фелдпатер (свештеник) и шеснаест 
ранара (болничара). Готово сви официри су били 
Аустријанци и Мађари. Иако је службени језик 
био немачки, официри су се трудили да науче 
српски, због лакшег комуницирања са војском. 
Курири и писари су морали да знају да читају, 
пишу и говоре турски језик. У случају рата обич-
но су три батаљона из пука одлазила на фронт, 
док је четврти остајао код куће. На сваке две, 
три године батаљони на ратишту су замењивани 
свежим, одморним батаљонима. У састав једне 
компаније од 250 граничара улазило је по неко-
лико мањих села. Такође се дешавало да већа села 
буду подељена на две компаније. Компанијом (че-
том) је командовао капетан који је имао грађанску, 
политичку и судску власт у котару или општини. 
Под заповедништвом капетана налазили су се: 
два поручника, заставник, наредник, неколико 
фурира и каплара.

Граничари су се, према родовима војске, делили на: пешадинце, хусаре (коњанике), 
шицаре (оштрострелце) и артиљерце.

Шицари или оштрострелци (Scharfschützer) су регрутовани из газдинских кућа. Морали 
су да буду вешти у гађању и окретни у борби. Носили су пушке са две цеви, од којих је горња 
била олучена, а доња глатка. Горња је служила за прецизно гађање на даљину, а доња за брзо 
дејство на блиском одстојању. Из ових пушака се пуцало тако што би стрелци заболи пред 
себе дугачко копље са кукама, потом наслонили пушку на рашље и гађали до 4.000 корака, 
углавном на непријатељске официре.12 Ово копље је могло да послужи и за борбу на блиском 
одстојању. Од опреме шицари су носили још и гвоздену шипку за пуњење пушке на каишу, 
торбу са прибором и сабљу.

Коњички (хусарски или катански) пукови основани су 1774. године. Хусарски пукови су 
бројали по 1.000 људи наоружаних копљима са црно-жутим барјачићима. Коњички пук није 
имао своје посебно подручје деловања, већ је био распоређен дуж целе границе до Земуна. 
У доба мира хусарски пук је био под командом граничарског пешадијског пука на чијој 
територији се налазио. Када би полазили у рат, катане су водили своје коње од кућа и добијали 
по 30 форинти за њих. Од наоружања катане су носили сабље, пар пиштоља, карабин и опрему 
за барут.13 Постојали су логори у којима су обучавани граничарски коњаници. Ту су учили 
како да распознају старост и квалитет јахачких коња, процене удаљеност непријатеља, измере 
растојања која треба превалити, како се са коњима треба окретати, сећи сабљом, пуцати и 
јуришати на непријатеља.14

12  Таубе Ф. В, Историјски и географски опис краљевине Славоније и војводства Срема, Нови Сад, 1998, 243
13  Дрезгић О, Прилози из живота граничара у XVIII веку, Сунчани сат бр. 7, Сремска Митровица, 1997, 48
14  Вулетић Д, Војна граница кроз старе планове и графичке приказе, Сремска Митровица, 1996, 31

Хусар и пешак
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Испочетка су власти у Војној граници вршиле 
управу на основу разних општих и посебних стату-
та, артикула, прописа и наредби, да би 1754. године 
била уведена Граничарска права („Grenz-Rechteˮ). 
Ова права која су била слободна компилација свих 
правних прописа и наредби из прошлости, важила 
су све до 1807. године. Граничарска права су ре-
гулисала права и обавезе крајишника: за добијену 
земљу граничар даје цару војнике, порез и десетину; 
деоба кућне задруге дозвољава се само ако ће и но-
вонастала задруга цару давати војнике; официри не 
смеју да поседују земљу, већ за своју службу добијају 
месечну плату; земља изумрле граничарске поро-
дице припада цару и тестаментом је граничар не 
може никоме оставити; све јавне радове граничар 
обавља бесплатно и притом се храни код куће; кад 
граничар иде на службу ван подручја своје реги-
менте, добија на дан три крајцаре и хлеб, а ако је на 
служби на подручју властите регименте, онда живи 
о својој храни...

Закон о регулисању имовине граничара ступио 
је на снагу 7. августа 1807. године. По овом закону 
сваки граничар је имао основно имање „штамгутˮ 
које се није могло отуђити, нити задужити, јер је земља била царска, а граничари су је 
само уживали. Поред овог имања граничар је могао да стекне и имовину која се називала 
„иберландˮ којом је могао слободно да располаже.

Краљевим манифестом од 10. јула 1848. године, изједначене су ове две врсте поседа и 
граничари су постали власници целокупне земље коју су добили за војну службу.15

Граничари који су за време службе били тешко рањени или су остајали инвалиди, 
добијали су од Аустрије војне пензије.

Аустрија је развијала Границу и после престанка опасности од Турске, јер је граничар-
ска војска била јефтина и веома квалитетна, а сама Војна крајина битан војно-политички 
инструмент монархије. Међутим, хрватски Сабор је стално тражио припајање Војне границе 
Хрватској, у чему је напослетку и успео.

Цар Фрања Јосиф донео је 8. јуна 1871. године одлуку о развојачењу Војне границе и 
оснивању Крајишке земаљске владе у Загребу. Процес развојачења је завршен тек 1873. године. 
Краљевим рескриптом од 15. јуна 1881. године Војна граница је припојена Хрватској, која је 
била у саставу Аустроугарске монархије. Тадашњи бан гроф Ладислав Пејачевић преузео је 
управу над територијом Војне крајине 1. августа 1881. године. То је био дефинитиван крај 
постојања Војне границе после неколико векова постојања.16

15  Срем у прошлости, књига 2, Сремска Митровица, 1986, 8
16  Гаћеша Н, Земљишни власнички односи у Војној крајини и оснивање земљишних заједница и имовних општина у граничарском 
делу Срема, Споменица ИА „Сремˮ бр. 5, Сремска Митровица, 2006, 60, 62

Сремски коњаник крајем XVIII века
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Село Босут у саставу Војне границе
Реформе Војне границе су вршене у више наврата. У ту сврху су доношене следеће војне 

наредбе: Шлихтингова или Карафина уредба из 1701. године, уредба грофа Кевенхилера из 
1735. године, уредба подмаршала барона Енгелсхофена из 1747. године, уредба подмаршала 
грофа Сербелонија из 1753. године, наредба генерала топништва фон Бека из 1765. године, 
уредба генерала топништва барона Шишковића из 1768. године, подела на класе из 1781. 
године...

Према војној уредби из 1701. године, припадници подунавске и посавске милиције 
подељени су у три више капетаније са седиштима у тврђави Рачи, тврђави Броду и Старој 
Градишки. Три више капетаније су биле даље издељене на десет капетанија. Сваком од 1.400 
хајдука додељено је 9 јутара земље и 2 форинте месечно уместо провијанта, а сваком од 950 
хусара 10 јутара земље и 3 форинте месечно. Босут, заједно са још 32 насељена места, налазио 
се у Доњој или Рачанској крајини.

Граничари су служили цару „о свом руву и круву .ˮ Пешаци су били дужни да за свој 
новац набаве одећу: мађарске чакшире, опанке, чако, црвени округли огртач без рукава, до-
ламу, прсник без рукава, црвени појас, као и наоружање: дугачку турску пушку, пиштољ и 
дугачку турску сабљу, нож или ханџар и фишеклију. Хусари су носили: калпак, мађарски 
ћурак, доламицу, чакшире, чизме и округли огртач.17

Велики број избеглица из Србије под командом Вука Исаковића, прешао је у Срем после 
повлачења аустријске војске из Србије. Вук Исаковић је рођен у мачванском селу Црна Бара. 
Када је аустријска царска војска у рату од 1737-1739. године протерала Турке из већег дела 
Србије, Вук Исаковић је у чину мајора, а касније пуковника, командовао целокупном погра-
ничном жандармеријом од ушћа Дрине до шанца и варошице Осечине у ваљевском округу.

После аустријског повлачења из Србије, 1739. године у Срем су из Мачве пребегла 633 
хајдука и хусара са својим породицама, под вођством обрствахмајстора Вука Исаковића, 
оберкапетана Станише и десет других капетана. Настанили су се одмах уз границу, поред 
реке Саве, на потесу између Митровице и Земуна. Заједно са Србима у Срем је прешло и 
нешто Арбанаса и Климената. Пошто су живели у тешким условима, под ведрим небом и у 
шумама, међу досељеницима су завладале смртоносне болести.

Мајор Вук Исаковић и пуковник „рацке милицијеˮ Атанасије Рашковић молили су крајем 
исте године Дворски ратни савет да Климентима и Арбанасима који су били у пограничној 
милицији додели земљиште уз Саву и Дунав, као и хлеб, брашно и со из војних магацина. 
Србијанска милиција, Клименти и Арбанаси често су лутали по шумама дуж границе и 
вршили разне испаде према локалном становништву.18

У представци двору, Исаковић је обећао да ће довести још људи из Србије, уколико добије 
кров над главом и боље животне услове за своје људе. Царица Марија Терезија убрзо је издала 
наредбу да се помогне досељеницима и да се од војно способних мушкараца формира пук. У 
то време цео Срем је био слабо насељен, јер је 1745. године ту живело свега 2.859 српских и 
арбанашких породица, док је годину дана касније на целом подручју било 2.700 војно способ-
них мушкараца. Зато је донета одлука да се ту населе потиски граничари и 1.307 породица из 
Шида и других места развојаченог западног Срема. Ови досељеници заједно са избеглицама 
из Србије ушли су 1747. године у Петроварадински пук под командом пуковника Јосифа 

17  Енгел Ф. Ш, Опис краљевине Славоније и војводства Срема, Нови Сад, 2003, 118-164
18  Гавриловић С, Срем од краја XVII до средине XVIII века, Нови Сад, 1979, 271
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Монастерлије.19 Пуковник Атанасије Рашковић 
постављен је за заповедника хусарског пука.

Вук Исаковић је умро у Чешкој 1754. го-
дине као генерал-мајор аустријске војске. 
Његовим залагањем подигнута је црква и шко-
ла у Црној Бари 1732. године и доведен први 
свештеник у село.20 Много година касније, он ће 
постати главни јунак романа „Сеобеˮ Милоша 
Црњанског.

Досељеници из Србије и других крајева 
били су расути по целом Срему и бавили 
су се често трговином, кријумчарењем или 
разбојништвом. Стога је власт желела да их 
насели у пограничном појасу, како би их иско-
ристила за чување границе према Турској. Једна 
мешовита комисија одређивала је 1742. године 
посед који се додељивао граничарима према 
броју чланова породице. Досељени Срби су, 
међутим, тражили да им се, на основу обећања 
маршала Шметауа додели сва земља до ушћа 
Босута у Саву. Њихов број се стално повећавао 
због нових пребега из Турске. Представници 
митровачког и земунског спахилука предлагали су да се гранични појас протегне до ушћа 
Босута у Саву како би се у потпуности затворила граница у том делу и спречило кријумчарење 
преко Саве, упади разбојника и уношење куге из Турске и емигрирање спахијских подлож-
ника притиснутих контрибуцијом у Турску.

Погранична милиција коју су чиниле избеглице из Србије распоређена је 1742. године дуж 
границе са Турском, од Бежаније до Митровице. Тако је раздаљина од неких седам сати хода 
од Митровице до Босута остала сасвим незаштићена и подложна разбојничким упадима из 
Турске. Зато је предложено да се гранични појас протегне и на четири села илочког спахилука: 
Лаћарак, Мартинце, Кузмин и Бачинце, која су већ била опустела због разбојничких похара.

Србијанска милиција и Клименти нису били довољни да спрече честе упаде разбојника из 
Турске на овом делу границе, па је генерал Гвадањи, у зиму исте године предлагао подизање 
неколико граничарских паланки између Босута и Кленка (Gräniz Palancken) у које би се сме-
стили граничари расути по унутрашњости.

Генералу Гвадањију је 1. јула 1745. године саопштено декретом да Инкорпорациона 
комисија наставља са радом и да ће се нова Сремска граница протезати од Петроварадина до 
Земуна и од Земуна до Босута.21 Крајем исте године у састав Војне границе, односно Петро-
варадинског граничарског пука улази Митровица и села дуж реке Саве: Рача, Босут, Кузмин, 
Мартинци, Лаћарак, Шашинци и Јарак. Остала села су потпала под Сремску жупанију.22 После 
овог проширења Војне границе, сеоски општински кнезови које је бирао народ, замењени су 
подофицирима који су спроводили компанијске наредбе.23

19  Вулетић Д, Војна граница кроз старе планове и графичке приказе, Сремска Митровица, 1996, 28
20  http://www.crnabara.com
21  Гавриловић С, Срем од краја XVII до средине XVIII века, Н. Сад, 1979, 275, 314, 442, 452
22  Ћурчић С; Ђуричић Ј; Марјановић В, Општина Сремска Митровица, Нови Сад, 2002, 86
23  Вулетић Д, Војна граница кроз старе планове и графичке приказе, Сремска Митровица, 1996, 33, 35

Марија Терезија (1717-1780)
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Марија Терезија је 1747. године реформисала граничарску војску тако што је прогласи-
ла пукове Вараждинског и Карловачког генералата за регуларне, док је царском комесару, 
генералу Енгелсxофену, остављено да уреди стање у Славонско – сремској граници. Он је 
регуламентом од 29. јуна 1747. године поделио Славонско – сремску границу на три пешачка 
и два хусарска пука (регименте), са 16.800 пешака и 4.200 коњаника. Тада је укинута подела 
на Савску, Дунавску и Сремску границу и формирана су три пешачка пука: Петроварадински 
(од ушћа Саве у Дунав до Босута), Бродски (од Босута до Орљаве), Градишки (од Орљаве до 
Лоње). Истовремено су формирани: Сремски и Славонски хусарски пук.

Босућани који су служили као пешаци, потпали су под Петроварадински пук, а они који 
су служили као коњаници потпали су под Славонски пук.24 Петроварадинска регимента је 
обухватала цео Срем, а Бродска и Градишчанска регимента су обухватале Славонију.

Граничари су и даље морали да набављају опрему и оружје из властитих средстава. При-
ликом кретања у војни поход дељено им је оружје из војних магацина, али је зарачунавано 
4 форинте по комаду. Сваки хусар од стражмештера наниже је добио 16, а пешак 12 ланаца 
земље.25

Митровица постаје 1747. године седиште штаба новооснованог Петроварадинског 
граничарског пука (регименте). Команда пука је била у згради грађеној око 1700. године 
(садашња зграда Историјског архива „Сремˮ). Званични назив Петроварадинског пука био 
је „Petrowaradeinner National-Infantrie Regiment No 5ˮ (од 1768. године број ове граничарске 
регименте је промењен у 9). Петроварадински пук је обухватао 54 квадратне миље тадашње 

24  Исто, 21, 34
25  Енгел Ф. Ш, Опис краљевине Славоније и војводства Срема, Нови Сад, 2003, 134

Крајишник Славонско-петроварадинске 
крајишке пешачке пуковније бр. 9 године 1762.

(Bautzener Bilderhandschrift)

Официр Славонско-петроварадинске 
крајишке пешачке пуковније бр. 9 године 1762.

(Bautzener Bilderhandschrift)



23

Војне границе.26

Петроварадинску регименту је чинило 12 компанија (сатнија или чета), чија су заповед-
ништва била у следећим местима: Моровићу, Адашевцима, Лаћарку, Митровици, Хртковцима, 
Купинову, Сурчину, Шимановцима, Голубинцима, Старој Пазови, Старим Бановцима и Беш-
ки. Сваку компанију је чинило неколико села. Компаније су такође биле означене бројевима. 
Босут је потпадао под компанију у Моровићу.

Петроварадинском региментом су командовали следећи заповедници: Јосиф Монастерлија 
(1748), Атанасије Рашковић (1750), Франц Јахнус фон Еберштет (1754), Карл Веленберг (1758), 
Андреас Матезен (1763), Александар Рашковић (1768), Вилхелм Лудвиг Вартенслебен (1774), 
Вилхелм Фрајхер фон Рид (1778), Павле Давидовић (1785), Тадеуш Естерајхер (1789), Алек-
сандар Милутиновић (1794), Карл Ритер фон Визи (1797), Игњат Стојанић (1798) и Андрија 
Стојчевић (1799).27

Уредбом подмаршала грофа Сербелонија из 1753. године, у сваком од три граничарска 
пешадијска пука било је 4.080 војника. Пешадијски пук се састојао од 4 батаљона са по 4 
компаније (чете) и додатне 2 компаније гренадира (војника који су бацали ручне гранате). У 
обичну компанију улазило је 240 пешака, а у гренадирску компанију 120 војника. За грена-

26  Wikipedia
27  Бабић Милорад, Шанац Бановци у другој половини XVIII века, Стара Пазова, 2010, 12-13

Сремски део Војне границе (Петроварадинска регимента)
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дире су узимани снажни, наочити момци из богатијих кућа 
које су могле да им купе обмундировку и наоружање. Два 
хусарска пука су спојена у један Славонски хусарски пук 
са 960 коњаника и исто толико грла. У хусарски пук су 
такође врбовани момци из имућнијих кућа, јер је набавка 
униформе, коња и коњске опреме много коштала.

Регрутован је различит број граничара из појединих 
кућа, у зависности од броја мушких глава у породичној 
задрузи: на 2-3 мушке главе 1 регрут, на 4 мушке главе 2 
регрута, на 5 глава 3 регрута. Тако су остављани мушкарци 
из сваке куће да могу позавршавати сељачке послове и 
издржавати задругу. Они који нису служили у пуковима 
улазили су у једну од три класе: прекобројни способни 
за службу који су служили за резерву, тј. попуњавање 
пукова, полуинвалиди који су у случају похода служили 
на чардацима као стражари и потпуни инвалиди који су 
били ослобођени сваке службе.

Обмундировка (униформа) граничара састојала се од: 
плавих мађарских чакшира и доламе, црвеног огртача са 
рукавима, црвеног појаса, чакоа са месинганим штитом, 
опанака или мађарске обуће. Гренадири су носили капе 
уместо чакоа.

Обмундировка хусара састојала се од: црвених 
мађарских чакшира, зеленог ћурка и доламе, плавог огр-
тача без рукава, црвеног појаса, калпака од црвене чохе и 
жутих чизама. Од наоружања хусари су носили: дугачку 
сабљу, карабин, пар пиштоља, ремење и другу опрему.

Пешаци и коњаници су добијали ватрено оружје бес-
платно, али су другу опрему морали да купују од лифе-
раната у штабским местима. Граничари, докле год су служили у тврђавама, гарнизонима и 
чардацима, нису примали никакву плату осим 3 крајцаре за храну, али су зато бесплатно 
уживали своје земљиште.

Босут је улазио у састав Друге компаније Првог батаљона Петроварадинског граничар-
ског пука, заједно са Рачом, Грком и већим делом Кузмина.28

Старешине граничарских места су били официри који су командовали граничарским 
четама. У пограничним местима која нису била седишта компанија, месни командант је био ка-
прал или фенрих.29 Забележено је да је 1756. године капрал у Босуту био Василије Алановић.30

По наредби генерала топништва фон Бека од 1765. године у граничарским пуковима 
уведени су четвртпомагачи, полупомагачи и помагачи који су, у зависности од величине свог 
поседа, новчано помагали набавку униформе регрутованих граничара. Касније је свака кућа 
која није имала ни једног регрутованог граничара морала да плаћа годишње 24 крајцаре по 
јутру земље.

Године 1767. Моровићку компанију су чинила села: Батровци, Босут, Грк, Јамена, Ли-

28  Енгел Ф. Ш, Опис краљевине Славоније и војводства Срема, Нови Сад, 2003, 135-142
29  Руњанин П, Автобиографија, Богословски гласник, Сремски Карловци, 1914, 73
30  Руварац Д, Српска митрополија карловачка око половине 18. века: по архивским списима, Срем. Карловци, 1902, 26

Граничар Петроварадинске регименте 
1770. године
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повац, Моровић, Рача и Строшинци.31

На територији села Босута Војна граница се про-
стирала у дужини од ¾ аустријске миље (око 5.690 
метара).32

Уредбом генерала топништва барона Шишковића 
из 1768. године, уведена је домаћа и походна опрема 
пешака и хусара.

Пешаци су од домаће опреме носили: црни 
капутић, бели прслук са рукавима, беле мађарске чак-
шире, пар мађарске обуће и клобук или шешир. По-
ходна опрема пешака се састојала од: белог капутића, 
прслука и посувратка, белих мађарских чакшира, кач-
кета са штитом, пара мађарске обуће и огртача.

Хусари су од домаће опреме носили: црни капутић 
од домаће чохе скројен као ћурак, бели прслук са ру-
кавима, беле мађарске чакшире, чако-капу, пар чизама 
са мамузама. Походна опрема хусара се састојала од: 
угаситозеленог ћурка и прслука са рукавима, црвених 
мађарских чакшира, чакоа са кићанком, црвене торбе, 
белог огртача и пара чизама са мамузама.

Сваки пук је имао неко своје специфично обележје. 
Тако је посувратак и оковратник код Петроварадинске 
регименте био сивкастоплаве боје, док су дугмад била жута.33

У пролеће 1778. године велике групе Босанаца пребегле су у Петроварадинску и Бродску 
регименту. Почетком марта на потесу између Раче и Босута прешло је границу 202 избеглица, 
са преко 1.000 говеда и воденицом. Нешто касније прешло је у Аустрију још 28 породица 
са 178 лица и преко 500 грла стоке, а очекивало се усељавање још око 60 породица. Све ове 
избеглице су издржале карантин, добиле новчану помоћ од 200 форинти, а потом су трајно 
насељене у Сремској војној граници, подаље од реке Саве.34

Описујући поједина насеља у Петроварадинској пуковнији, Енгел пише 1786. године о 
селу Босуту следеће:

„Босут лежи у равници, отпозади окружен шумом, има 41 под конац подигнуту грани-
чарску кућу од чатме и већином покривену трском, затим и официрски квартир од добре 
грађе. Сокак је у висини од 2 цигле посут комадима цигле и земљом.

Овде постоји и скела за превоз преко Босута људи што путују из доњег дела у Рачу и 
даље узводно.

Ваља поменути између осталог да се река Босут, која између Жупање и Штитара на 
подручју Бродског пука настаје из потока и других вода, овде улива у Саву.”35

31  Сријем: насеља и становништво, Хрватски институт за повијест, 2000, 144
32  Сабљар В, Миестописни риечник краљевинах Далмације, Херватске и Славоније, Загреб, 1866, 200
33  Енгел Ф. Ш, Опис краљевине Славоније и војводства Срема, Нови Сад, 2003, 148, 152-153, 305, 328
34  Гавриловић С, Прилог историји трговине и миграције Балкан-Подунавље XVIII и XIX века, Београд, 1969, 117
35  Енгел Ф. Ш, Опис краљевине Славоније и војводства Срема, Нови Сад, 2003, 169

Хусар (1750-1790) 
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Босућани у ратовима за аустријску круну
Од рата Прве коалиције који је започео 1792. године, па до пораза код Ватерлоа у јуну 1815. 

године, Наполеон је предводио Француску у ратовима са скоро свим европским државама. 
У периоду од 1799. до 1805. године Аустрија и Француска су биле у непрекидним оружаним 
сукобима. У тим ратовима су на страни Аустрије учествовали Срби граничари, међу њима 
и многи Босућани.

На почетку Седмогодишњег рата 1756. године, Петроварадински пук је послат на фронт 
у Чешку. У баварском наследном рату од 1778-1779. године Петроварадинци су такође во-
дили борбе у Чешкој. У рату против Турака 1788. године пук се борио у Србији. Током 
аустријско-француских ратова од 1792-1797. године Петроварадински пук је био на ратиш-
тима у Холандији и Немачкој. У Другом коалицијском рату 1799. године делови регименте су 
војевали у Тиролу и Швајцарској, а делимично и у Немачкој. У рату 1805. године пук је био 
на фронту у Немачкој. Током војне од 1809. године регимента је била на бојишту у Немачкој 
и Горњој Аустрији.36

Број Босућана који су учествовали у ратовима са Прусима (1756-1763 и 1778-1779), 
Холанђанима (1784-1785), Турцима (1788-1789) и Французима (1792-1815) није познат, али 
се на основу сачуваних података о броју војника на фронту из других села може доћи до 
приближне цифре.

Петар Руњанин наводи да је из Кузмина у 
седмогодишњем рату са Пруском учествовало 80 
војника, са Холандијом 6 пешака и 4 коњаника, са 
Турском 250 војника, а са Француском преко 500 
војника, од којих је око 200 изгинуло. Било је кућа 
које су дале по 3 или 4 војника и породица које 
су дале сина јединца у аустријску војску.37 Обзи-
ром на то да је Босут по броју кућа и становника 
био три пута мањи од Кузмина, може се доћи до 
приближног броја босутских граничара који су 
ратовали на европским фронтовима. 

Свештеник Јован Козобарић наводи имена 
десеторице мештана Грка који су погинули или 
умрли у Француској од 1794. до 1800. године као 
војници граничари.38

Богољуб Познановић је објавио 1887. годи-
не књигу „Свеоци народног предања око гроба 
Филипа Вишњићаˮ у којој је писао о страдањима 
босутских граничара у ратовима са Наполеоном, 
на основу сведочења Ђоке Бошњака и других 
Босућана, потомака граничара који су се борили 
у Француској.

Тако он бележи да су се Босућани, заједно 
са другим Сремцима, борили „по свој Швабској 

36  http://www.hrvatski-vojnik.hr/hrvatski-vojnik/0182005/slavonski.asp
37  Руњанин П, Историја села Кузмина, Српска манастирска штампарија, Срем. Карловци, 1936, 24-26
38  Козобарић Ј, Православна српска парохија у Грку крајем 1910. године, Срем. Карловци, 1911, 91
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и Швајцарској ,ˮ под градовима Винтертуром и Цири-
хом. У зиму 1800. године поједини Босућани су осму 
годину проводили на фронту. Први батаљон којем су 
припадали, дочекао је зиму у Граубиндену. Граничари 
беху доста пропатили од глади, оштре зиме и недо-
статка топле одеће, као и од ратних страдања, али од 
свега им је најтеже падало дугогодишње одсуство од 
кућа. Већина граничара су били породични људи који 
су имали жену и децу. Неки нису могли да издрже при-
тисак сталних ратовања, па су напуштали Аустрију и 
враћали се својим старим огњиштима у Србији.

Највећи број Босућана провео је у Француској 
10-12 година. Многи који су у рат отишли као момци 
или тек ожењени домаћини, вратили су се кућама као 
зрели људи у 40-тим годинама. Доста њих се није ни-
када вратило, јер су изгинули у борбама или помрли 
од разних болести.

Као потресно сведочанство дугогодишњег одсус-
тва Босућана и потуцања по европским ратиштима, 
остао је забележен случај Босућанина Дрмановића који 
је служио као коњаник. Пошто је био ордонанс, јахао 
је једном приликом у бици на Келу и на друму угледао младог граничара како ножем вади 
тане из своје пете. Упитао га је одакле је и кад му је овај одговорио да је из Петроварадинске 
регименте, из села Босута, Дрмановић га запита чији је. Кад му младић рече ко му је отац, 
Дрмановић скочи са коња и поче да га грли и љуби, јер је то био његов рођени синовац, којег 
беше оставио пре много година као дете, а сад и он беше стасао за пушку.39

Богољуб Познановић бележи како су били обучени и наоружани овдашњи граничари, 
када су полазили на француски фронт:

„Момци су били у кућевном оделу. Било их у кожувима, белим и црним гуњцима. У неког 
сукнене чакшире. Многи био у гаћама. На глави скоро сви имали шубаре, а на ногама опанке.

„На проласку кроз Беч, где се и два дана одмарали, нису их Бечлије од чуда могли да 
се нагледе.

„Оружати били пушкама сваке руке. Било је цилиндерки, карабинера без и са бајонетом. 
У неког био и картуш. Место телећака већина имала шарене торбе. Било их и с пртењачама 
на леђима. Место ремења имали узице.ˮ

Дугачке пушке које су дужили Варадинци биле су веома незгодне за борбу у брдовитим 
крајевима Швајцарске, Аустрије, Немачке и Француске.

Године 1797. извршена је реорганизација свих варадинских батаљона у једну регименту 
са четири батаљона:

„Од Првог, Трећег и Осмог компониратог склопљен је Први петроварадински батаљон. 
За заповедника доби мајора Обучину.

„Од Петог учињен је Други пољски батаљон. Пређашњи пак Други батаљон би Трећи. 
Шести је постао пређашњи Четврти батаљон. Заповедником пуковније именован је пуковник 
Аксентије Милутиновић – Миловски, који је био у тај мах код куће, у Митровици.ˮ 40

39  Змеановић К, Познановић Б, Свеоци народног предања око гроба Филипа Вишњића, Илок, 1887, 13
40  Познановић Б, Цртице из крајишке ратне прошлости 1796-1866, Илок, 1889, 13
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Побуна граничара
Док су граничари ратовали са Французима, у Босуту је била велика поплава, од које су 

пострадала сва домаћинства. Вода је била толико висока да су несрећни људи ноћивали на 
таванима. Била је уништена сва летина и стока. Када се поводањ повукао, власт је потерала 
нејач на кулук да се поправи утврђење Рача, јер га вода беше знатно оштетила. Жене, деца 
и старци вукли су камен и креч колима чак из Лежимира, пекли су циглу и довозили је у 
Рачу зидарима. Кулучећи дан и ноћ, многи испустише душу. Страшне вести из родног села 
доносили су ремци тек приспели за војну службу, који су попуњавали батаљоне. Одраније 
њиве и путеви беху обрасли трњем, а куће и штале се обрушиле. У селу скоро да није било 
мушке руке, већ жене, деца, старци и покоји богаљ који није био војно способан. Људима су 
стизале црне вести од кућа, већ дуго беху на фронтовима и најпосле се одлучише да подигну 
побуну. У то време боравили су у Граубиндену. Дописивали су се са граничарима из других 
батаљона и договарали шта да чине. Једни су предлагали да сви дезертирају, други да се 
предају Французима, трећи да се жале самом цару. Најпосле се договорише да упуте притужбу 
цару у Беч. О овоме су се дуго договарали у тајности, али најпосле их неко одаде обрштеру 
Стојчевићу. Овај им припрети да се окану ћоравог посла, али Сремци нису хтели да слушају.

Најпосле граничари саставише писмену притужбу и договорише се међу собом да је 
упуте у Беч. У молби су навели да им изузетно тешко пада дугогодишње одсуство од кућа, и 
да је крајишки посао да чувају границу од Турака, а не да се боре по туђим земљама, далеко 
од својих породица и домова, да су граничарске породице у тешком материјалном положају 
због пореза и кулука, да жене због дугогодишњег одсуства својих мужева падају у пороке, 
да су граничарска домаћинства доведена до просјачког штапа због вишегодишњег одсуства 
радне снаге...41

Пуковник Андрија Стојчевић некако дође до преписа ове молбе и затражи од граничара 
да њему повере контакт са царем, али побуњеници то нису хтели ни да чују, већ одаслаше 
притужбу по капралу Лази из Платичева и једном редову из III батаљона. Шест месеци није 
било никаквог одговора, нити повратка гласника из Беча. Људи су били све незадовољнији. 
Пуковник Стојчевић их напослетку напусти и пређе из Граубиндена у Гетцис.

О Петровдану 1800. године граничарима досади да чекају и одлучише да подигну побуну. 
Постројени војници у Гетцису, који су требали да иду на смену страже, одбише да послушају 
команду капетана Донстепића, и тако отворено показаше своју побуну. Убеђивао их је ка-
петан и пуковник да се окану побуне и слушају команде, али људи су били непопустљиви. 
Пуковник их је подсећао на заклетву коју су дали цару, али љути крајишници нису хтели да 
га послушају и да му одају почаст. Тражили су правицу за себе и своје породице у отаџбини. 
Пуковник Стојчевић намери да казни шибањем коловође побуне, али га у овоме спречише 
остали. Најпосле, када више није имао куд, повуче се у свој стан и позва све официре да га 
следе. Побуњеници отпослаше гласнике стражама, коњаницима и другим граничарима у 
батаљонима по суседним местима, са позивом да им се придруже. Нису могли да се догово-
ре шта даље да чине. Неки су били за то да се врате кућама, други су говорили да иду пред 
генерала Јелачића, а трећи да чекају шта ће им пуковник рећи.

Пуковник Стојчевић је био силно увређен оваквим понашањем граничара и одмах по-
сла службено писмо генералу Јелачићу у којем га извести о побуни и затражи кажњавање 
побуњеника.

41  Змеановић К, Познановић Б, Свеоци народног предања око гроба Филипа Вишњића, Илок, 1887, 14
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Сутрадан дође сам генерал Јелачић, искупи граничаре и обећа им чврсто да ће се код 
цара за њих заузети ако одмах прекину са побуном. Ништа није вредело. Људи више нису 
никоме веровали.

Генерал извести претпостављене о побуни и издаде наредбу да се побуњеници преместе 
у Форарлберг. На летњег Козму и Дамјана, побуњеници се постројише и кренуше пут Фо-
рарлберга. Командовао им је водник Максимовић којег су сами изабрали. Позади, иза колоне, 
ишли су они који нису учествовали у побуни. Пуковник са ађутантом беше отишао у главни 
логор у Алт-Отингену, а генерал се вратио у Фелдкирх.

После осам дана марширања, на празник Светих четрдесет пет мученика никопољских, 
побуњеници стигоше на одредиште у Штајерској. Ходали су друмом у колони по двојица 
када приспеше у једну просеку. Са обе стране друма уздизале су се високе литице које су 
при врху прелазиле у зараван.

Одједном се проломи команда стој! и са свих страна, иза заклона, појавише се наоружа-
ни модена – драгонери који су их држали на нишану. Напред, на путу стајали су топови са 
посадом спремном да отвори ватру по граничарима. Драгонерима и топџијама командовао 
је лично генерал кнез Рајс. Граничари су били опкољени на превару. Генерал их позва да 
се предају и припрети да ће их, ако то не учине, све побити. Потом нареди да се издвоје по 
двојица из сваке чете као таоци.

Таоци беху разоружани и драгонери их потераше напред, а колона крену даље поред 
Назераита и села Сулца, где их ухвати ноћ. Побуњени граничари ту заноћише и поставише 
своје страже. Нису знали шта даље да чине, али су били одлучни да се бране оружјем, ако 
их ко нападне.

Рано ујутру осам батаљона драгонера и пешака са исуканим сабљама извршише напад 
на батаљон поспаних граничара. Људи дограбише пушке, али било је касно. Већ су били 
опкољени далеко бројнијом војском. Официри убедише побуњенике да се предају, да не би 
улудо гинули и граничари напослетку положише оружје.

Неколико ескадрона драгонера спроведоше побуњенике преко Инсбрука до Алт-
Отингена. Тамо их, на Огњену Марију, у главном стану дочека главнокомандујући генерал 
гроф Коловрат, са око 60.000 војника.

Одмах се формирао војни суд. Међу судијама није био нити један Србин, већ је 
оберлајтнант Беранек преводио суђење на српски језик. Тројицу коловођа побуне одмах су 
осудили на смрт због увреда нанетих пуковнику Стојчевићу, и исти дан стрељали пред свима.

Сутрадан ујутру у логору су осванула четири подигнута вешала. Људе обузе зебња и 
страх. Војни суд донесе пресуду да сваки десети побуњеник буде осуђен на смрт, а преоста-
ли на доживотну службу код „регулаша .ˮ После читања пресуде требало је одредити која ће 
четворица несрећника од 47 осуђених бити погубљена.

Донесоше однекуд кесу са 47 листића. На четири цедуље било је исписано „смрт ,ˮ а на 
преосталим „слободан .ˮ Осуђеници на смрт требало је да се одреде жребом.

Граничари су један за другим прозивани и извачили су листић са пресудом. Тада су обе-
шени следећи граничари: Павковић из Дреноваца, Нешић из Мартинаца, Чакић из Сланкамена 
и Седларовић из Босута.42 Павковић и Нешић су били млади регрути који нису ни годину 
дана служили круни, а Чакић је био искусни, прекаљени војник. Босућанин Седларовић је 
извукао последњу, четврту цедуљу. Пре вешања Аустријанци нису дозволили граничарима да 
се опросте са својим друговима. Само је понеки од њих довикнуо: поздравите ми оца и матер, 

42  Исто, 22
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или: пољубите ми децу! Остали граничари осуђени 
су на доживотно солдатовање и њих више нико није 
видео. Вероватно су погинули на неком од фронтова.

На тројутарје светог Илије у логор дотераше 
побуњенике из III батаљона. Најстрожије забранише 
граничарима из различитих батаљона да међусобно 
комуницирају. Сутрадан освануше још четири вешала, 
а потом се понови суђење и жребање смртне пресуде за 
војнике III батаљона. На крају обесише још четворицу 
којима срећа није била наклоњена.

Пронесе се глас да ће још неки од коловођа бити 
кажњени „бацањем на точак .ˮ Граничарски коњаници 
такође беху осуђени. Од тројице осуђених катана, по-
губише само једног, а двојица утекоше Французима. 
После тога и многи други граничари пребегоше Фран-
цузима. Неки од њих виђани су касније на бојиштима 
како се боре под француском заставом. Поједини су 
догурали до високих положаја у француској армади. 
Васа Цветић из Добановаца напредовао је до чина ге-
нерала и после ратова је писао својима из Француске 
као пензионер.

Пуна два месеца преостали граничари су провели у логору, и тек тада им пуковник 
Стојчевић опрости за увреду и нареди да им се оружје врати и да пођу поново у Гетцис. 
Граничари су добили дозволу да деветорицу обешених другова скину са вешала и достојно 
сахране. Тако остадоше „заборављени гробовиˮ далеко у туђини.

Аустрија беше испунила свој циљ: мањи део граничара је био кажњен, а преостали 
заплашени и поново враћени на бојишта. Следеће године, на крстопоклону недељу, после 
дугогодишњег одсуства, преживели граничари су се вратили кућама.

Остао је забележен још један случај када су Босућани заједно са другим граничарима 
дезертирали са француског бојишта. На „Exezierplatzu ,ˮ на путу између Митровице и Лаћарка, 
постојао је логор у којем су граничари боравили уочи поласка у рат. Аустријски официри су 
били веома строги и гонили су по цео дан људе да марширају и вежбају. Припадници Петог 
варадинског батаљона су кренули у јесен 1803. године из Митровице, преко Осека, „до Шор-
динга на Бајерској граници ,ˮ а после тога пешке до бојишта у Немачкој. Међу граничарима 
је било доста Босућана: Ђорђе Обрадовић – Ћурчија, његов брат Тодор, Станко „Туфекџијаˮ 
и многи други. Командовао им је пуковник Андрија Стојчевић и мајор Обућина. Тада су 
петорица војника, међу којима и браћа Обрадовићи и Станко „Туфекџија ,ˮ дезертирали у 
Осеку и вратили се својим кућама у Босут.43

Граничарски чардаци
На чардацима који су служили као осматрачнице дуж реке Саве, дежурали су даноноћно 

стражари – граничари. Чардаци су прво грађени као земунице, да би касније биле подизане 

43  Змеановић К, Познановић Б, Свеоци народног предања око гроба Филипа Вишњића, Илок, 1887, 28-29, 51

Хусар (1809-1835)
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дрвене кућице на стубовима. Размак између два чардака био је „на пушкометˮ или четврт до 
пола сата хода. У основну посаду чардака улазило је 32 стражара. Број се повећавао у случају 
опасности или пограничних чарки, као и за време ратних сукоба. Шест чардака је чинило 
једну компанију (чету).44

Аустријске власти су приступиле изградњи комплекса стражарница – чардака дуж 
аустријско-турске границе на реци Сави, од Градишке до Моровића. Кордонски чардаци 
су постојали само на левој, сремској страни обале Саве, док су на десној обали реке Турци 
градили пограничне објекте „карауле”.

44  Вулетић Д, Војна граница кроз старе планове и графичке приказе, Срем. Митровица, 1996, 30

Пешак и стрелац испред граничарског 
чардака (1700-1798)

Војници граничари испред чардака
(1750-1790)

Аустријски чардаци дуж реке Саве



32

Четвороугаони чардаци су се 
градили од дрвеног материјала. 
Постављали су се на стубове, на 
висину од 3 метра, да би се са њих 
могао осматрати околни терен, као 
и ради заштите од честих поплава. 
Осим дрвета из околних шума, за 
изградњу чардака користили су се 
остаци срушених кула, цркава и 
утврђења. Понекад се приземље 
правило од набоја или тврдог 
материјала, док се на водоплав-
ним теренима приземље чардака 
градило од балвана. Горњи део – 
осматрачница и кров градили су 
се од дасака.

Стража на кордону се 
смењивала једном седмично, обич-
но недељом. Главна функција чар-

дака је била у узбуњивању пограничног становништва приликом провале Турака преко реке 
Саве. Узбуна се користила и за заштиту од поплаве. Биле су установљене три врсте знакова 
узбуњивања: сигнали ватром, пуцањем и звоњавом са 
црквених торњева. Због малог броја људи од свега 6 до 
12 стражара, посаде на чардацима су се ретко упуштале 
у оружане сукобе са Турцима. 

Осим спречавања Турака да праве нереде и упадају 
на аустријску територију, граничари су водили рачуна и о 
томе да свако ко би долазио из Турске издржи прописани 
карантин, због опасности да унесе кугу, колеру или неку 
другу заразну болест. Посаде чардака су такође спре-
чавале илегалне миграције у Турску, упаде разбојника, 
хајдука и дезертера, кријумчарење робе...

Страже на кордону су појачаване у зависности од 
ситуације, па се дешавало да се удвоструче или учетворо-
струче. Кордоном је заповедао један виши официр којем 
је помагао ађутант. Он је обилазио чардаке, обавештавао 
команду о стању на граници, процењивао ситуацију и 
издавао команде за дејство у случају граничног инци-
дента. Прекршаји прописа у кордонској зони кажњавани 
су строго. Ако би неко прешао преко „кужног кордона ,ˮ 
био би одмах обешен. На кријумчаре се пуцало, роба им 
је одузимана, а они су каштиговани.

Мапа Славонске војне крајине с пратећим опи-
сима направљена је 1780/81. године, као саставни део 
Јозефинског војног премера Хабсбуршке монархије. Ори-
гиналне карте и описи чувају се у Збирци карата у Бечком 

Чардаци у околини Босута 1730. године

Типски пројекат граничарског чардака
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ратном архиву. Подручје Петрова-
радинске пуковније представљено 
је на 24 секције (од броја 24 до броја 
46 и број 48). Села Босут, Грк и 
Рача, као и дванаест чардака на-
лазе се на секцији број 30 која је 
изгубљена, али су сачувани описи 
граничарских места и чардака. О 
селу и чардаку Босут записано је 
следеће:

Село и чардак Босут
„Удаљено је пола сата од чардака Бравац, пуни сат и четврт од села Рача, сат и тричетврт 

од Грка, два и пол сата од Мартинаца, два сата и четврт од Кузмина (27. секција), три и тричетврт 
сата од Лаћарка, четири и пол сата од Митровице (Лаћарак и Митровица налазе се у 31. секцији)

Ријека Сава у овом је крају широка до 400 корака и у њу се тик уз село улијева Босут. Овострана 
обала надвисује око пет стопа онострану обалу, коју потпуно прекрива густа висока шума.

Босут овдје има равну скелу, али нема пријелаза. Широк је 30 до отприлике 40 корака и јако 
блатан.

Босут набуја растом водостаја ријеке Саве и прелијева се преко обала још прије него споменута 
ријека. (535) Тада поплављује читав крај онако како је то већ споменуто код Раче под бројем 4.

Шуме с ове стране Босута више су густе него ријетке. С оне стране низводно дуж ријеке 
Саве највећим су дијелом ријетке. Понегдје су обрасле гуштаром и претежно су високе, с 
примјесом жбунастог дрвећа. Проходне су само по пролазним путовима због бара и мека-
на тла препуног локви, које након опадања воде од претходних поплава у касно љето врло 
полагано пресушују, а за влажних годишњих доба уопће и не пресуше. Пут за Митровицу 
пролази уз кордон поред чардака Бравац и Бадањ. Они остају здесна и споредном путу, који је 
за кишовита времена нешто бољи, и који се под другим споменутим чардаком поновно спаја с 
путом за Митровицу. Потом пут за Митровицу оставља здесна чардак Ромијан, који стоји на 
оштрој окуци ријеке Саве, и води даље равно кроз шуму све до дугог моста, који на подручју 
чардака Вртич премошћује тамошњу грабу истог имена. Пут се даље протеже уз кордон и води 
уз њега ријеком Савом низводно до Митровице у секцију 31. Код чардака Воденица од овог 
се пута одваја пут за Мартинце, а у секцији 31. код чардака Лађерачка налијево се одваја пут 
за село (536) Лаћарак. Пут за Митровицу и путови који се од њега одвајају према споменутим 
мјестима за суха времена и суха тла проходни су тешким возилима. Но ипак имају ширину једног 
возила, што би на незаобилазним кратким завојима с ове и оне стране моста преко грабе Вртич 
узроковало сметње за тешка кола у запрези са четири, шест или више грла вучне стоке да није 
већ раније у споменутом крају искрчена шума и да нису проширени пролази. За лоша времена 
тло јако омекша па се и лаким возилима само отежано иде напријед.

За кишовита времена пут за Рачу остаје кроз шуму до тамо потпуно без чврсте подлоге 

Граничарски чардак
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М
апа С

лавонске војне крајине из 1780/81. године
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и тла, а за суха времена проходан је тешким возилима.
Пут за село Грк води с оне стране Босута узводно. Проходан је тешким возилима, но за 

лоша времена њихова вожња постаје знатно отежана.
Стазом, која тамо води с ове стране, може се јахати, но за лоша времена ипак постаје јако 

блатна.
Два пута за Кузмин (27. секција), од којих је пут који у шуми здесна оставља велику лива-

ду Ширине бољи него други који споменуту ливаду оставља слијева, проходни су само лаким 
возилима. На многим су мјестима готово стално блатни, уски и потпуно зарасли у шуму.

(537) Од каменог часничког стана видљиви су прилази к селу.
Кордонски чардак стоји тик до села на ријеци Сави с ове стране ријеке Босут, управо 

ондје гдје се Босут улијева у Саву.
Живеж се превози исто као и из Раче под бројем 4.ˮ  45

Од села Јамене до Митровице, дуж границе на реци Сави, ређали су се следећи чардаци-
стражарнице: Ступањ, Соботишће, Ада, Лисачка, Wirtshaus (гостионица), Домускела, Височ, 
Опојевци, Чалманска, Бела Црква, Мајур, Тврђава Рача, Осовињак, Полој, Банов Брод, Босут, 
Бравац46, Бадањ, Ромијан47, Вртич, Воденица, Миливој Брод, Тудинци48, Лађерачка, Хумка, 
Протина Башча, Митровица, Јалија... Они су такође описани на аустријским мапама Славонске 
војне крајине. У близини села Босута налазили су се следећи чардаци:

Чардак Домускела
Удаљен је пуних тричетврт сата од чардака Височ, два и пол сата од Моровића (26. секција).
Ријека Сава тече још увијек унутар једнаких обала и једнаке је ширине као како је већ 

примијећено горе код чардака Ада.
Кордонски комуникацијски пут исто се наставља у претходно описаној каквоћи.
На 1000 корака ниже од овог чардака одваја се с лијеве стране кордона пут кроз шуму који 

води за Моровић (26. секција). За суха времена и тла тај је пут упорабљив за лака кола, а за тешка 
је возила преузак.

Може се јахати по стази која се од кордонског комуникацијског пута одваја налијево, остављајући 
здесна завој на којем на ријеци Сави стоји чардак Височ, те води равно до чардака Опојевци. За 
лоша времена стаза ипак постаје врло отежано проходна између граба које јој се налазе с обје 
стране и остаје готово без чврсте подлоге.

Чардак Височ
Удаљен је пуних пола сата од стражарнице Опојевци.
Ријека Сава [...]
Обостране обале и шуме поред кордонског пута низводно на ријеци Сави настављају се још 

увијек у већ описаним каквоћама, једино треба примијетити да је на окуци, коју овдје чини ријека, 
овострана шума пуна бара, које ријетко пресушују и које онемогућавају пролажење одавде пре-
ма сјеверу.

Чардак Опојевци
Удаљен је 2000 корака од чардака Чалманска (30. секција) и два и тричетврт сата од Моровића 

45  Buczynski А, Kruhek М, Valentić М, Хрватска на тајним земљовидима 18. и 19. стољећа, Петроварадинска пуковнија, 
Хрватски институт за повијест, Загреб, 2000, 71-72
46  Правац (прим. аут.)
47  Равањ-Равње (прим. аут.)
48  Дудинци-Иванишевци (прим. аут.)
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(26. секција).
Простор око ових чардака састоји се од чистине на неколико стотина корака наоколо и от-

ворен је према ријеци Сави.
Ријека Сава широка је у овдашњем крају до 300 корака. Обале су јој на обје стране једнако 

три до пет стопа високе. Прекривене су високом шумом обраслом у гуштару, осим чистине код 
овог чардака.

Овострана велика шума пуна је бара, које пресушују само у касно љето за дуготрајних 
врућина, и кроз њу се не може ни на који начин проћи, осим стазом која одавде води од кор-
донског пута за Моровић (26. секција).

Од овог чардака па све до 350 корака ријеком низводно могу се видјети остаци једног 
старог шанца. Комуникацијски пут остаје им с лијеве стране и наоколо су обрасли шикаром.

(526) Кордонски комуникацијски пут на ријеци низводно уз кордон упорабљив је за сва тешка 
возила, осим у вријеме поплава.

Стазом за Моровић (26. секција) може се јахати све до мјеста спајања с путом од чардака 
Домускела према Моровићу. За лоша времена стаза је на разним мјестима јако блатна; ако би 
се хтјела учинити проходном за лака кола, морала би се искрчити и проширити.

Чардак Чалманска
Удаљен је 2000 корака од чардака Опојевци (29. секција), пола сата од чардака Бијела Црква, 

два и тричетврт сата од Моровича (26. секција).
Ријека Сава у овом је крају широка 280 до 300 корака. Њезине су обале на обје стране једнаке, 

високе четири до пет стопа и прекривене високом шумом обраслом у густу шикару. У њима се с 
ове стране ријеке налазе многе велике баре које за трајније врућине понекад пресуше, али и не.

Кордонски комуникацијски пут на ријеци низводно има ширину само једних кола. Упорабљив 
је за тешка возила, премда за кишовита времена нешто отежано.

Стаза за Моровић (26. секција) по лошем је (529) времену јако блатна све до 29. секције, а 
оданде је упорабљива и лаким колима. Осим ове стазе нема никаква другог пролаза кроз шуму.

Чардак Бијела Црква
Удаљен је тричетврт сата од чардака Мајур, пуних пола сата од села Рача, два сата од Грка, 

три и четврт сата од Моровића (26. секција). За ријеку Саву, за шуме на обим странама ријеке и за 
комуникацијски пут, који се наставља низ ријеку, вриједи све оно што је речено у претходном броју.

Путом одавде кроз шуму и кроз 29. секцију за Моровић (26. секција) може се возити лаким 
колима само за суха времена.

Стаза, која се у шуми одваја од споменутог пута, остављајући га слијева, и води како из 
Грка тако и у њега, коњима је проходна за суха времена и тла.

Чардак Полој
Удаљен је сат од села Рача, сат и четврт од чардака Осовињак код Раче, непуних пола сата 

од чардака Банов Брод.
Ријека Сава у овом крају широка је од 300 до 330, 340 корака. Обале су јој на обје стране 

обрасле шумом и високе до 50 стопа.
Овамо не води ниједан пролаз, осим кордонскога комуникацијског пута низводно уз ријеку. 

Он за лоша времена омекша и постаје тежак за вожњу, но иначе је проходан тешким возилима.
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Чардак Банов Брод
Удаљен је непуних пола сата од села Босут и од тамошњег кордонског стражарског 

чардака, названог по селу.
Ријека Сава постаје нешто шира низводно према селу Босут. (534) Овострана обала овдје 

је до три стопе виша од оностране.
Висока шума на овој страни обрасла је густом шикаром и одавде нема никаква пролаза.
Шума на турском подручју једнако је висока и обрасла густом шикаром.
Комуникацијски пут има ширину само једних кола. За суха времена и суха тла њиме се 

тешким колима може удобно возити.

Чардак Бравац
Удаљен је пуних четврт сата од чардака Бадањ.
Обје обале ријеке Саве прекривене су високом шумом обраслом у густу шикару. Сава постаје 

овдје низводно према чардаку Бадањ пуно ужа него што је од Босута према овамо. Што се осталог 
тиче, ријека задржава сва она својства описана код Босута под претнодним бројем.

Комуникацијским путом може се возити до чардака Бадањ. Тај се пут може избјећи вожњом 
кроз шуму споредним путом, који је нешто бољи.

Чардак Бадањ
Удаљен је непуних пола сата од чардака Ромијан.
Ријека Сава широка је непуних 280 корака на лијевој окуци низводно према чардаку 

Ромијан. Обале су јој с обје стране обрасле густом шумом и једнаке су висине, три до пет стопа 
високе.

Комуникацијски пут према чардаку Ромијан упорабљив је само коњима. О путу који одавде 
води кроз шуму равно преко до чардака Вртич, већ је говорено под предзадњим бројем.

Чардак Ромијан
Удаљен је пуних пола сата од чардака Вртич.
Ријека Сава широка је овдје на дубокој окуци (538) 270 корака и мање, али постаје нешто шира 

низводно ближе чардаку Вртич.
Шума на обје стране ове ријеке има високо дрвеће обрасло густом шикаром. С ове стране 

чардака нема никаква пролаза.
Кордонским комуникацијским путем може се јахати.

Чардак Вртич
Удаљен је пуних четврт сата од чардака Воденица.
Овдје је ријека Сава широка око 280 корака. Њезина овострана обала виша је четири до пет 

стопа од оностране обале.
Шума је с ове стране ријетка, а с оне је стране на турском подручју густо прорасла. 
Поток Вртич у 27. секцији назван Шид, овдје тече кроз дубоку грабу у ријеку Саву. На том мјесту 

граба је премошћена до 250 корака дугим мостом јер растом водостаја ријеке Саве и сам поток 
једнако набуја и прелијева се. Његова вода при повлачењу пуни тада истодобно и грабу Тисте-
вица, која утјече у шуму. Ова граба заједно с потоком Шид у 27. секцији поплављује цијели 
крај око Кузмина. Међутим, кад Сава пријеђе своје обале, онда и пријелаз преко споменута 
моста постаје на дуље немогућ.

Комуникацијски пут води преко споменута моста до чардака Воденица и њиме се може 
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возити уколико нема поплаве.

Чардак Воденица
Удаљен је непуних пола сата од постаје (539) Миливој Брод (31. секција), пуних тричетврт 

сата од села Мартинци. 
Ријека Сава на подручју малог отока широка је 200 до 280 корака, а низводно према 31. 

секцији само 250 корака. Испод чардака стоје на ријеци три лађомлина.
Шума на обје стране ријеке висока је и обрасла шикаром.
Мале барске грабе, које с ове стране из шуме утјечу у ријеку, премошћене су дрвеним 

мостовима на комуникацијском путу од чардака Вртич према овамо. Кордонски пут, који се 
наставља уз ријеку низводно до 31. секције тешким је возилима провозан све до 31. секције.

Пут, који одавде води преко за Мартинце, кроз шуму је широк око 15 корака, избраздан 
и за суха времена проходан тешким возилима.

Овај чардак и све остале кордонске стражарнице већ споменуте у овој секцији, дрвене 
су грађе и постављени су на дрвене ступове.ˮ 49

Граничари у Револуцији 1848. године
Мајска скупштина је одржана 13. и 15. маја (1. и 3. маја по старом календару) 1848. го-

дине у Сремским Карловцима. На овој скупштини представника Срба из Угарске упућен је 
захтев Бечу за српску аутономију. Граничари су захтевали: укидање мађарске и аустријске 
управе, увођење цивилне управе у Војној граници, стварање народне војске, слободне изборе 
за народне представнике, поделу породичних задруга, власништво над земљом, укидање 
кметства, кулука и работе, слободу вере, просветну аутономију, слободу штампе и говора... 
Испочетка су били у првом плану економско-социјални разлози, да би касније преовладали 
национални и политички мотиви.

Мајска скупштина је донела одлуку да се Провинцијал и Војна граница у Срему, Барања 
и Бачка са Бечејским и Шајкашким окрузима, као и Банат са Границом и кикиндским окру-
гом, прогласе за Српско Војводство. Граничарски пуковник огулинске регименте Стеван 
Шупљикац изабран је за војводу Српске Војводине. Карловачка митрополија је уздигнута на 
ранг патријаршије, а митрополит Јосиф Рајачић је проглашен за српског патријарха. Изабран 
је Народни одбор као привремена влада Српске Војводине. Свако веће село је на Мајској 
скупштини имало по два, а мање место по једног представника. Изасланици који су били 
писмени, потписали су избор патријарха Рајачића и војводе Шупљикца.

Мађарска се оштро супроставила одлукама Мајске скупштине и решила да српски по-
крет угуши оружаном силом која је бројала око 200.000 војника. На другој страни је било 
под оружјем око 40.000 Срба из Војводине, којима је у помоћ притекло 15.000 добровољаца 
из Кнежевине Србије, под вођством војводе Стевана Книћанина. Беч је признао Српску 
Војводину и на тај начин привукао Српску народну војску у Војводини под командом бана 
Јелачића на своју страну у борби са Мађарима.

По градовима су изабрани одбори, а по селима пододбори, као нова власт која је мо-
билисала војску, вршила обавештајну службу, бринула о реду и кажњавала преступнике. 

49  Buczynski А, Kruhek М, Valentić М, Хрватска на тајним земљовидима 18. и 19. стољећа, Петроварадинска пуковнија, 
Хрватски институт за повијест, Загреб, 2000, 62-80
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Највећи утицај у одборима и пододборима 
имали су свештеници, учитељи и трговци. 
Побуњени народ је збацио са власти кнезове, 
пандуре, бележнике и чиновнике по градо-
вима и селима. Постављени су нови органи 
власти или су сами мештани управљали 
ослобођеним општинама.

У току револуције 1848/49. године гра-
ничари су пружали велики отпор властима, 
јер су избегавали војну службу. Остало је 
забележено да је „Митровачком окружном 
одбору стигла жалба пододбора из Босу-
та који тужи попа и двојицу сељака „због 
херђавог поступања ,ˮ па је један од ових 
сељака протеран, а поп позван на одговор-
ност пред Главни одбор.ˮ 50 У питању је био 
свештеник Мојсеј Моловић.

Босутски граничари су служили у 
Другој чети Првог батаљона Петровара-
динског граничарског пука, који је у време 
револуционарних збивања 1848. године био 
на ратишту у Италији.51 Из Босута нико није 
био на Мајској скупштини, али је био при-
сутан парох рачански и босутски, свеште-
ник Мојсеј Моловић и наредник Теодор Јовановић, којег су изабрали граничари Моровићке 
компаније у чији састав су улазила села: Моровић, Грк, Босут, Јамена, Липовац и Батровци.52 
Из Грка су учесници Мајске скупштине били: Василије Ковачевић, Милан Марузић, Јован 
Петковић и Михајло Георгијевић. Из Кузмина су учесници били: Димитрије Владисављевић 
и Георги Манолчевић.53 Из Лаћарка су учествовали: Прока Живковић и Сава Владисављевић. 
Мартинци и Рача нису имали свог представника.54

Дана 8. (20.) априла 1848. године у Митровици је одржана скупштина граничара из целе 
Петроварадинске регименте, на којој су формулисани револуционарни захтеви. На овој скуп-
штини су били присутни и граничари из свих села, међу којима и из Босута.

Парох рачанско-босутски Мојсеј Моловић је 19. јула 1848. године саставио списак војно 
способних граничара из села Босута. У овом списку су пописани 138 пунолетних, за ношење 
оружја способних Босућана, који су стављени на располагање српској револуционарној вла-
сти у Војводини.

50  Гавриловић С, Срем у револуцији 1848-1849, Београд, 1963, 220
51  Гавриловић С, Седиште штаба граничарског пука, „Сремска Митровица ,ˮ 1969, 93-117
52  Савковић Ј, Патријарх Јосиф Рајачић у Српском покрету 1848-1949, 1954, 42
53  Поповић Д, Срби у Војводини, књ. 3, Нови Сад, 1990, 240
54  Марин Б, Мартинци у вихору рата, Нови Сад, 1984, 39-40; Спасојевић Р, Лаћарак, село моје, Лаћарак, 1997, 9

Граничари пешаци 1848. године
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Списак граничара за оружје способних места Босута 1848. године,
АСАНУК, Српски народни покрет, 1848/49, кутија 1, бр. 79
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Списак граничара за оружје способних места Босута 1848. године,
АСАНУК, Српски народни покрет, 1848/49, кутија 1, бр. 79
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Списак граничара за оружје способних места Босута 1848. године,
АСАНУК, Српски народни покрет, 1848/49, кутија 1, бр. 79



43

Списак граничара за оружје способних места Босута 1848. године

Породица Лично име

Старчевић
Сава
Петар
Павле

Миражић

Лазар
Новак
Радован
Козма
Стефан

Будимировић
Живан
Станко

Седларевић
Љубинко
Станко

Богдановић
Константин
Радован
Димитрије

Дрмановић
Јован
Урош
Дамјан

Спаић
Јефрем
Симеон
Љубинко

Бродалић
Јован
Трифун

Бродалић
Давид
Леонтије
Георгије

Живанић

Љубинко
Светозар
Козма
Станко
Милован

Павловић
Милинко
Софроније
Петар
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Обрадовић

Милован
Никола
Радован
Божидар
Теодор
Лазар

Обрадовић

Милош
Урош
Јован
Петар

Миодраговић
Јоаким
Живан

Будимчевић
Драгојло
Радован

Бошњак
Михаило
Георгије

Станисављевић
Милинко
Грујица

Лукић
Георгије
Петар
Максим

Јокић Георгије

Петровић
Марко
Јосиф

Петровић
Димитрије
Јован
Љубинко

Јовановић Стефан

Петровић
Софроније
Гаврило

Николић
Јефтимије
Лазар
Стефан

Ђурић Јован

Михаиловић
Урош
Ранко

Дрмановић
Георгије
Димитрије
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Обрадовић
Станко
Ранко
Никола

Богдановић Павле

Богдановић

Маринко
Наум
Сава
Радован

Милашевић Стојко

Перуновић

Јефрем
Теодор
Јован
Урош

Лађевчанин
Јефрем
Георгије
Рафаило

Исаиловић

Јован
Јелисеј
Стефан
Теодор
Божидар

Радивојевић
Јован
Антоније

Косанић Станко
Станић Симеон

Седларевић

Живан
Станко
Григорије
Радован

Богдановић
Симеон
Новак
Лазар

Вучетић
Гаврило
Петар

Вучетић
Стефан
Драгојло
Григорије

Дрмановић
Милован
Христифор
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Мицић Милован
Максимовић Никола

Обрадовић

Јован
Симеон
Станко
Стојко

Антуновић

Георгије
Трифун
Софроније
Захарије
Илија

Малешевић
Милош
Лазар

Стојаковић
Грујица
Радован

Миражић
Грујица
Григорије
Љубоје

Алановић Гаврило

Миражић

Стефан
Радован
Исак
Мирко
Георгије
Михаило

Стојаковић Урош
Бродалић Јанко

У пролеће 1849. године српски покрет у Војводини доживео је слом и поново је 
успостављена војно-граничарска власт, која ће потрајати још пуне три деценије. Аустријски 
цар Фрања Јосиф је крајем 1848. године одобрио одлуке Мајске скупштине о избору патријарха 
и војводе, али није потврдио самосталност Српске Војводине која је формално постојала све 
до 27. децембра 1860. године, када је укинута и прикључена Угарској.

Хајдучија
Предео око ушћа Босута у Саву био је прибежиште хајдука и разбојника још половином 

XVII века, о чему сведочи и француски путописац Мишел Кикле. Он је путовао од Раче до 
Митровице поред реке Саве и говорио је о дугој и опасној шуми пуној лопова која се про-
тезала од ушћа Босута према Митровици. Реч је о бившој шуми Кљештевици.
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Села Босут, Рача, Грк и друга места уз границу са Турском била су током XVIII века 
прибежиште не само избеглицама од турског зулума, већ и разбојницима, хајдуцима и одмет-
ницима од закона, који су се склањали у места окружена непроходним шумама, без путева 
и мостова. Одатле су лако нападали трговачке караване и лађе имућних трговаца, пљачкали 
куће и радње, крали стоку од богатих сељака, а потом се брзо склањали код јатака по селима.

О појави хајдучије дуж реке Саве, на граници са Србијом, писао је кузмински свештеник 
Петар Руњанин у својој аутобиографији: „...војна между Турци и Сербима приумножила бјаше 
чете разбојническе, које су из Сербие прескакале на ову страну, и код нас немир чиниле; скоро 
сваки дан у колебама по шуми код марве от пастира обитаемима, нападенија догађала су се...ˮ .55

Хајдуци су се удруживали у разбојничке дружине са харамбашама на челу и слободно се 
кретали по пограничним пределима Срема, упркос бројним потерама жупанијских пандура и 
сталном присуству царске војске која је била стационирана уз границу. По селима и атарима 
одржавали су ред пандури на челу са харамбашом. Међутим, и разбојници су често вршили 
злодела преобучени у пандуре, а неретко су им и сами пандури били саучесници. Хајдуци 
су се кретали брзо, помагани од јатака и локалних власти, а по потреби су се пребацивали 
преко границе у Турску и назад у Аустрију. Јатаци су кажњавани вешањем на јавном месту, 
док су они који су величали разбојничке подухвате кажњавани шибањем.

Чувени харамбаша Алимпије је средином октобра 1720. године, заједно са неколико 
хајдука, упао у село Грк у време вашара у Митровици, где је половина мештана била упућена 
на стражу. Харамбаша је натерао кнеза и друге сељаке да му дају храну и пиће, па се убрзо 
потом напио са својим људима. Кнез је то искористио и обавестио граничаре у Босуту, који 
су ухапсили Алимпија и спровели га прво у Рачу, а потом, заједно са још једним хајдуком 
из Шапца, у Осек, где је већ лежало неколико сељака из Грка, осумњичених за јатаковање 
са разбојницима. Пошто се Грк налазио усред шуме и представљао погодно тле за хајдучију, 
генерал Максимилијан Петраш је предлагао његово пресељење на друго, за надзор погодније 
место.56

Једна разбојничка чета провалила је у Кузмин 11. априла 1732. године. Пљачкаши су 
убили сеоског кнеза и његова два брата, а једну жену и дете мучили. На крају су запалили 
село и побегли са богатим пленом.57

У току јуна или јула 1742. године мајор Вук Исаковић је слао извештаје претпостављенима 
у којима је наводио да су појачани упади разбојника из Турске. Кривицу за ову појаву Исаковић 
је приписивао командантима мањих постаја на граници. Разбојници су напали и опљачкали 
жену мајора Хагена. Генерал Гвадањи је због тога предложио Дворском ратном савету да 
мештани Босута и Раче плате бароници Хаген одштету од 2.000 форинти или да буду расељени 
из ова два места, која је називао разбојничким гнездима, а да се ту насели 400 хрватских 
породица из Срема. У другом извештају генерал Гвадањи је предложио да се Рача и Босут 
ставе у „одбрамбено стање ,ˮ због сталних упада разбојника из Турске. Пошто је овај проблем 
био изузетно велик, Гвадањи се обраћао за помоћ турским пашама у Београду и Травнику. 
Генерал Гвадањи је поново у пролеће 1744. године обавестио Беч о великим разбојништвима 
у Посавини, а посебно код места Босута, где су као хајдучки јатаци осуђена три лица, чије 
су пресуде упућене Дворском ратном савету на потврду. У исто време амнестирани хајдук 
Гурдулић се одметнуо у гусаре, и на реци Сави, недалеко од Раче, опљачкао лађу јаничара 
Абдурахмана, који се због тога жалио паши у Београду, а овај опет генералу Гвадањију.

55  Руњанин П, Автобиографија, Богословски гласник, Сремски Карловци, 1914, 55
56  Гавриловић С, Хајдучија у Срему у XVIII и почетком XIX века, Београд, 1986, 13
57  Срем у прошлости, књига 2, Срем. Митровица, 1986, 30
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Андрија Поповић – Јелдобшевић (или Јелдобљевић), звани Чолак, као избеглица из 
Србије настанио се у Босуту крајем XVIII века, где се одао хајдучком занату. Појављивао 
се под различитим именима, па је истражним органима било тешко да утврде његов прави 
идентитет. Чувени харамбаша Ракин је тврдио на саслушању пред властима, где је осуђен на 
смртну казну, да је заједно са њим у нападу на комесара Ловаса учествовао и Чолак из Босута. 
Андрија Чолак је заједно са својим братом Павлом код Раче прелазио Саву и пљачкао имућне 
људе по Босни. Тамо је био ухваћен од Турака и послат у затвор у Београд. Турци су 1798. 
године изручили Аустрији, живе или мртве, седморицу разбојника, међу којима и Андрију 
Чолића (Чулића) из Босута.58 Вероватно је био у питању Андрија Чолак, који је често мењао 
име и презиме пред властима, да би заварао траг потерама.

Ради одржавања јавног реда помно су прегледане сеоске крчме и гостионице, легити-
мисани су путници и странци. Такође је било наређено да се увече нико не сме удаљавати 
из села, док се претходно не јави кнезу и добије од њега пропусницу. У сваком месту су 
зидани чардаци са звонима у којима су мештани морали даноноћно да дежурају и узбуњују 
становништво у случају наиласка разбојника. У селима су подизани затвори са справама за 
мучење, а крај друмова вешала.

Аустријске власти су повремено амнестирале хајдуке, нудећи им опроштај, тзв. „пардонˮ 
или нагодбу у виду повољне осуде. Помиловани разбојници морали су да живе у местима 
које им власти одреде. Поједине хајдучке чете ступале су у граничарску службу заједно са 
својим харамбашама који су задржавали командовање над својим људима.59

Војне власти су расписивале награде за хајдучке главе и организовале потере за 
разбојницима, у којима су учествовали: граничари, хусари, цивилно становништво и други 
„легализованиˮ хајдуци. Дворски ратни савет је 1797. године понудио награду за сваког 
ухваћеног живог хајдука у висини од 24 дуката, а за убијеног хајдука 12 дуката. Такође, 
оформљени су преки судови који су изрицали смртне казне разбојницима и побуњеницима. 
По наредби надлежних епископа, свештеници су после богослужења говорили народу о 
Божјој казни која чека хајдучке јатаке и тако давали свој допринос истребљењу хајдучије у 
Срему. Крајња мера коју су власти примењивале било је расељавање пограничних места.60

Босут у Првом српском устанку
Босут је у време Првог српског устанка био у саставу Хабсбуршке монархије, али је 

због свог пограничног положаја и близине Мачве која је била жариште устанка, као и због 
чињенице да је један од првих устаника Ђорђе Обрадовић – Ћурчија био родом из Босута, 
знатно осетио револуционарне догађаје.

Према упутству надвојводе Карла од 7. јуна 1807. године, извоз житарица у Србију је био 
незванично дозвољен. Аустријске власти су гледале кроз прсте устаницима који су товарили 
лађе са житом и сољу у Бежанији, Јакову, Купинову, Кленку, Рачи и Босуту. Аустрија је на тај 
начин наметала свој утицај устаничкој Србији. У погледу кријумчарења оружја и муниције 
власти су биле много ригорозније.61

58  Гавриловић С, Хајдучија у Срему у XVIII и почетком XIX века, Београд, 1986, 74, 83, 84, 138, 149
59  Вулетић Д, Војна граница кроз старе планове и графичке приказе, Срем. Митровица, 1996, 29
60  ИАБ-10-1606-36-63; ИАБ-10-1606-36-56
61  Гавриловић С, Војводина и Србија у време Првог устанка, Нови Сад, 1974, 120-121
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Ђорђе Обрадовић – Ћурчија

Најпознатији и најславнији Босућанин свих време-
на, свакако је Ђорђе Обрадовић, познатији као Ђорђе 
Ћурчија. Ђорђе је био славни хајдук и Карађорђев 
устаник који је 1804. године подигао на буну Јадар 
и Рађевину. Рођен је у селу Босуту 70-их или 80-их 
година XVIII века, али је, по Вуку Караџићу, прешао 
у Београдски пашалук још као дете. Надимак Ћурчија 
добио је због ћурчијског62 заната који је у младости 
учио у Крупњу, код Лознице.63 Други извори тврде 
да је занат изучио у Босуту, код свог комшије Николе 
Будимчевића, а потом је прешао у Крупањ, где се 
занатом кратко бавио.64 Како год било, Ђорђе је веома 
брзо окренуо ћурак наопако, оставио ћурчијски позив, 
одметнуо се у хајдуке и постао најпознатији харамбаша 
Подриња, Поцерине и Јадра. Његови хајдуци звали су 
га Ћурта, а народ је целу Ћурчијину хајдучку дружину 
називао Ћуртиновци. Први српски устанак је дочекао 
као хајдучки харамбаша и одмах се придружио другим 
српским хајдуцима у подизању буне против Турака.

ЛЕГЕНДА

Најдрагоценије историјске податке о Ћурчији дао је његов шеснаестогодишњи писар 
из прве године устанка Вук Стефановић Караџић. Међутим, мање је познато да је легенде о 
Ћурчији и његовом животу у Босуту записао и Богољуб Познановић из Грка и објавио 1887. 
године у Илоку, у књизи „Свеоци народног предања око гроба Филипа Вишњића .ˮ Познановић 
је ове приче слушао од Босућана, његових потомака, праунука Мирка и Војина Обрадовића 
Каниних, затим од Ђоке Бошњака, Милинка Станисављевића, Грујице Миражића и Стаје 
Будимчевића. Он наводи, највероватније погрешно, да се Ђорђе Обрадовић населио у Босуту, 
заједно са браћом Тодором и Јаковом, око 1790. године. Данас се поуздано зна да Обрадовићи 
воде порекло из Мачве, из Совљака, а да се у Босут највероватније населио средином XVIII 
века Ћурчијин отац или деда.

Познановић бележи како су аустријски закони налагали да од тројице Обрадовића, 
двојица браће ступе у војну службу, док је трећи могао да остане код куће. Ђорђе и Тодор су 
служили црно-жутој монархији као граничари, а Јаков је остао са укућанима да им помаже у 
тешким сељачким пословима. Вук Караџић, међутим, уместо Јакова и Тодора помиње Јована 
Обрадовића, као Ћурчијиног брата и саборца из хајдучких и устаничких дана, не говорећи 
ништа о Ћурчијином служењу у граничарском пуку. По њему је Ћурчија прешао у Србију 
још као дете, па према томе није ни служио у аустријској војсци.

Познановић описује Ђорђа Ћурчију као веома снажног и храброг човека:

62  Ћурчија (тур. kürkçü) - крзнар, кожухар, занатлија који прави предмете од крзна
63  Вук Караџић, Прва година српског војевања на даије, Даница, Беч, 1828, 180
64  Змеановић К, Познановић Б, Свеоци народног предања око гроба Филипа Вишњића, Илок, 1887, 32

Вук Стефановић Караџић (1787-1864)
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„Ђорђе беше ниска ал’ темељна раста; белава смрштена лика, широки врло прсију и 
то не међу рамени већ противног правца, од прсију леђима. Био је напрасит и врло снажан.

„За синовца му прозваног „Кануˮ велу: Био је „пљунутиˮ стриц!65 Овај је хвалисајућ се 
својом снагом, умео по пет људи међ ноге стиснути без да су могли измаћи. И трогодче јуне, 
дочепали за рогове, – и обори и осови на ноге, по вољи!ˮ

Ђорђе Ћурчија је волео весеље, песму и шалу. У друштву је, међу комшијама и рођацима, 
био омиљен. Радо је одлазио код фамилије у Црну Бару, са којом је одржавао родбинске везе, 
премда је било опасно и законом забрањено самовољно прелазити границу. Браћа Обрадовићи 
нису се много обазирали на строге царске законе и указе. Ђорђе је умео да каже у љутњи: 
„Од турски паша побего, да ме швабске јашу!ˮ

Једном приликом, када је царска власт наредила да сваки граничар у Босуту наспе пут 
испред своје куће опеком из рачанских циглана, остао је ненасут пут пред кућом са нумером 14. 
Пролазила су војничка кола данима кроз село главним друмом, с муком заобилазећи огромне 
баре пред Ћурчијином кућом, али нико није смео да га казни због неизвршавања наредбе.

Према сведочењу Богољуба Познановића, Ћурчији је тешко падала крута војничка дис-
циплина и нечовечно поступање аустријских официра са граничарима. Он и брат Тодор 
били су позвани у Моровић на обуку – „Abrichtung .ˮ Стојећи сатима у војничкој врсти и 
вежбајући стројеви корак по сунцу и киши, губио је стрпљење Ђорђе Ћурчија и, по природи 
прек и напрасит, започињао је свађе и туче са другим поданицима Круне. Временом, српски 
граничари и аустријски уланери шиљастих брчића почеше да избегавају сукобе са њим, 
склањајући се у страну када би пролазио.

Најтеже од свега је Ђорђу падало равнање у војничком строју – „Richtung”, јер кад би 
ухватио правац однапред са осталим солдатима, позади би за читав педаљ искакао из строја, 
а кад би га швапски часник поравнао леђима са осталом војском, Ђорђе би прсима одскакао 
спрам осталих, опет за педаљ.

Отрпевши увреде и погрде аустријских официра, нарасте у Ћурчији велика мржња 
према Хабзбуршкој монархији, па, најпосле, одлучи, заједно са братом Тодором, да бежи од 
швапског самара. 

Када је Пети варадински батаљон, у јесен 1803. године, пошао пешке разлоканим дру-
мовима да се туче са француском армадом за славу Царевине, блатњавим, испроваљиваним 
путем од Митровице према Осеку корачали су, заједно са другим граничарима и браћа 
Обрадовићи.

Пре поласка, пуковник Стојчевић и мајор Обућина одржаше пред стројем говор о 
јунаштву и слави српског оружја, куражећи граничаре пред пут на далеки фронт. Потом су 
се сви заклели под барјаком да ће верно служити Круни, док их је свештеник благосиљао.

Ђорђе Ћурчија, не могавши више да издржи неискрене тираде аустријских официра, 
поче подбуњивати српске пешаке у строју и наговарати их да баце ремење и пушке и да пођу 
својим домовима. Говорио им је да су у Србији имали с ким да се бију и да је боље да секу 
Турке, старе душмане:

„Француз нит’ ме зна, нит’ га знам, – па о што и да се бијем с’ њим. Зар да уједам куд ме 
ко и пса пујкају? Кад две куће гору, твојој ближу гаси. Имам браћу, имам Швабу да браним. 
Бранићу и гинути за своје!”66

65  Занимљиво је да данас, више од две стотине година касније, у Босуту живи Ђорђе Обрадовић Канин, звани Бата Репоња, 
који ликом и стасом, али не и понашањем, невероватно подсећа на Ђорђа Обрадовића Ћурчију и његовог синовца Кану, чији је 
Бата директни потомак. (прим. аут.)
66  Змеановић К, Познановић Б, Свеоци народног предања око гроба Филипа Вишњића, Илок, 1887, 26-28
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После једног дана одмора у Осеку, у зору се војска построји за даљи покрет. Ствар је 
била хитна јер је непријатељ незадрживо напредовао у Немачкој. Међутим, неколико царских 
поданика нису били на прозивци, у строју.

Станко Туфекџија из Босута, Петар Каролија из Мартинаца и казанџија Тодор Војновић 
из Митровице, заједно са Ђорђем и Тодором Обрадовићем, окачише ремење на „квартиљиˮ 
и рекоше збогом царској регименти, па, препливавши набујалу Драву, дохватише се непре-
гледних славонских шума.

Пуковник пријави дезертере осечком заповедништву, а Пети варадински батаљон на-
стави даље, колима „чак до Шординга на Бајерској граници ,ˮ а после тога пешке до бојишта, 
одакле се многи никада више нису вратили. За бегунцима је расписана потерница, али их 
власти нису похватали јер су били „у свом руву .ˮ

Познановић даље говори да су после неколико дана Ђорђе и Тодор са дружином осванули 
у Босуту, испред сеоске крчме Теше Ђуричића. Одмах су развили неки барјак, који су успут 
пронашли, и наредише једном калуђеру из Хопова, који је у Босуту недељом и црквеним 
празницима служио литургију, да их закуне на верност. Потом су добро прославили почетак 
хајдуковања, пијући и певајући у крчми. Село је било готово празно и од потере није било 
ни трага.

После бурне ноћи, у саму зору браћа Обрадовићи и Станко Туфекџија се опростише са 
својим укућанима, па пођоше са Тодором казанџијом и неколико момака, преко Вратична 
поља, у шуму и даље, на реку Саву. Избивши на Домускелу, хајдуци се неосетно привукоше 
војној караули на којој су стражу држали Брођани. Граничари из Брода, познати као веома 
слаби војници, мењали су на чардацима домаће граничаре који су били на фронту.

Ђорђе са дружином изађе из шуме пред збуњеног стражара. Овај повика неколико пута: 
Стој!, па кад виде да придошлице немају намеру да се зауставе, силно се уплаши, те му Тодор 
казанџија оте пушку.

Ђорђе Ћурчија искористи забуну, па закључа преостале граничаре и позва их на предају. 
Уплашени Брођани изађоше један по један кроз прозор и предадоше се хајдуцима који им 
везаху руке. Најпосле Ћурчија уђе у празну стражару и покупи пушке, фишеке са барутом 
и храну.

Када су опљачкали караулу, Ћурчијини хадуци се пребацише чамцем преко Саве, у 
Босну. Потом се упутише ка ушћу Дрине у Саву.

Разоружане и везане Брођане ослободили су неки Јаменчани. Касније су били кажњени 
за свој кукавичлук: „На неколико дана иза тога, – били су ови „јунациˮ у Рачи пред казама-
тима лињати.ˮ

Ћурчијина дружина је живела у једној колиби, у шуми Банов Брод, крај саме обале Саве. 
Из тог логора Ђорђе је нападао рачанску скелу, отимајући стоку коју су марвени трговци 
возили у Аустрију. Ћурчија је убијао и робио Турке дуж границе, одсецао главе беговима и 
субашама, а кесе са дукатима богатим трговцима. Потом је опљачкану стоку гонио јатацима 
у Срем. Они су је продавали по пијацама, а потом довозили Ћурчији самаре препуне оружја, 
џебане, одеће и хране. Ћурчијини јатаци су се брзо обогатили тргујући украденом стоком 
и другом имовином, али им богатство није дуго потрајало. Према Познановићу, иза многих 
ни пород није остао.

У Срем је Ћурчија прелазио на „Стојшином богазу ,ˮ у близини куће и шљивика Васиља 
Ненадовића из Јамене, који му је био јатак. Једном је Ћурчија даровао Васиља дукатом вели-
ким као коњско копито, око којег су се много година касније његови синови потукли, када 
су наследство делили, јер нису могли дукат да размене у Митровици, зато што му нико није 



52

знао праву вредност.67

Приликом једног од таквих прелазака, Ћурчија је опљачкао и богатог газда Врапца из 
Апшеваца, којег је гадно намучио, све док му није рекао где држи новац. После ове пљачке 
за Ћурчијом су аустријске власти расписале потерницу.

Легенда каже да је Ђорђе Ћурчија научио добро да говори турски језик од једне Туркиње, 
коју је отео из харема неког бега у Бијељини. Турског бега је убио, потом опљачкао, а његову 
„кадуˮ повео са собом у хајдучки логор. Прича даље говори да је Ћурчији у похари помогла 
беговица која је била заљубљена у њега, па га је једне ноћи у кућу пустила. Касније, када је 
добро научио турски језик, умео је Ђорђе Обрадовић да, преобучен у турско одело, оде у по 
бела дана у Бијељину и тамо, у чаршији дивани са Турцима о зверствима хајдука Ћурчије, 
а да га нико не препозна.

Одлазио је Ћурчија ноћу у Бијељину или Јању и пљачкао имућније Турке. Његова 
Туркиња га је упућивала на најбогатије куће. Турцима је био толико дојадио да су расписа-
ли велику награду за његову главу. Тамо где је Ћурчија четовао, Турци нису залазили, па га 
је српска раја волела и помагала, јер је видела у њему народног спаситеља.

Најпосле, претеравши са зулумима, Ћурчијина дружина начисто затвори рачанску скелу, 
јер више нико није имао смелости да путује несигурним друмовима. Тада се Ђорђе са својим 
хајдуцима пребаци у Србију, да пљачка турске бегове по селима и варошицама.

У току зиме, Ђорђе и Тодор су одлазили у Црну Бару, код рођака, где су се бавили 
ћурчијским занатом. Шили су бесплатно земљацима кожухе и гуњеве, да би прекратили дуге 
зимске ноћи. Чим би гора олистала, остављали су иглу и хватали се пушке.

Када су Босућани 1802. године озидали цркву Рођења светог Јована Крститеља, Ћурчија 
је пожелео, као и сви разбојници, да искупи грехе прилогом за изградњу храма. Зато је уго-
ворио преко Васиља Ненадовића из Јамене састанак са својим комшијом из Босута, старим 
ћурчијом и рибаром, Николом Будимчевићем, код којег је некада учио занат, а који је у то 
време био црквени тутор. Ђорђе је хтео да плати бакарни кров, да се постави на босутску 
цркву. Храм је требао да покрије бакром казанџија Тодор из Митровице, који је, заједно са 
Петром Каролијом, приликом једне од царских амнестија, напустио Ћурчијину дружину и 
вратио се свом старом занату.

Пошто је Босут новим насељавањем граничара прерастао од малог шанца у лепо село, 
за месног заповедника је постављен један виши часник. Њему је пуковнија издала налог да 
ухвати или убије Ђорђа Ћурчију, како год буде умео. Зато је месни заповедник обећао свим 
бољим шицарима из околине богату награду, ако успеју да убију Ђорђа.

Крста Перуновић је био један од највештијих стрелаца у целој пуковнији, па се понадао 
лепој награди уколико убије Ћурчију. Он је често чувао свиње у Вратичној шуми, која се 
простирала у близини Стојшина богаза, места на којем је Ћурчија прелазио из Босне у Срем. 
Перуновић је сазнао од Васиља Ненадовића време и место Ћурчијиног састанка са тутором 
Будимчевићем, па је решио да га у заседи сачека и убије.

Када је Ћурчија стигао чамцем на уговорено место, чекао га је Будимчевић. Добро сакри-
вен у шевару и грмљу чекао је и Крста Перуновић са набијеном пушком. Док су Будимчевић 
и Обрадовић разговарали и док је Ћурчија издавао упутства око бакарног крова, Крста 
Перуновић га је, лежећи у грмљу на двадесетак корака одатле, држао на нишану.

Ћурчија и Никола Будимчевић се потом опростише и уговорише дан кад ће Ђорђе до-
нети новац за кров. Потом Ћурчија седе у чун и, отиснувши се од обале, завесла ка супротној 

67  Исто, 31-33
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страни.
Крста Перуновић којем је све време рука дрхтала од великог страха, коначно се осмели 

и, кад му Ђорђе окрену леђа, сасу куршум из пушке у хајдука, али га промаши.
Обрадовић цикну бесно и простреља крвавим очима обраслу обалу. У тај час Перуновић 

се још више препаде и, бацивши пушку, стаде бежати кроз шуму, не стајући све до села.
„Да си набио пушку сребром, можда би му шта и учинио, – ал’ олово њега небије! – го-

ворили су Крсти селом људи, кад им причаше, шта је радио...ˮ  68

МЕЂУ ПРВИМ УСТАНИЦИМА

Када је Карађорђе Петровић подигао устанак у Србији 1804. године, Ђорђе Обрадовић 
– Ћурчија, попут Станоја Главаша, хајдук Вељка Петровића и других хајдучких харамбаша, 
одмах је почео самостално да напада и гони Турке гдегод би их срео. 

Окупивши око себе чету хајдука и јадарских добровољаца, Ђорђе Ћурчија је већ јула 
1804. године подигао устанак у целом Јадру и Рађевини, који су тада били у саставу Звор-
ничке нахије и Босанског пашалука. У почетку се Ћурчија тукао са Турцима из Ваљевске и 
Шабачке нахије скупа са вођом ваљевских устаника, војводом Јаковом Ненадовићем (1756 – 
1836), чији је углед нагло порастао после победе над Турцима код Свилеуве 28. фебруара 1804. 
године. Међутим, убрзо су се њих двојица посвађали око првенства. Вук Караџић записује о 
овим догађајима: „Станоје Главаш и Ђорђе – Ћурчија били су на гласу само као јунаци; али 
наија своји управо нијесу имали (као ни Спуж), него је Главаш ишао уз Ђорђија, а Ћурчија 
изнајприје уз Јакова, а послије сам са својим момцима.ˮ 69

БОЈ НА ЧОКЕШИНИ

На Лазареву Суботу, уочи Цвети, 16. априла 1804. године, одиграо се чувени Бој на Чо-
кешини у којем су Турци до ногу потукли војску Јакова Ненадовића и, побивши пар стотина 
Срба, поробили и опљачкали Поцерину.

Ђорђе Ћурчија је уочи битке писао Јакову и тражио од њега помоћ како би Турке боље 
дочекао. Јаков, међутим, није хтео да ослаби опсаду Шапца у којем су Турци већ размишљали 
о предаји, па је у Бој на Чокешини довео шачицу устаника. Када је Ћурчија видео да Јаков 
иде у бој без војске, напустио је бојиште непосредно пред битку, оставивши Дамјана Кути-
шанца, Панту Дамјановића и браћу Глигорија и Димитрија Недићa из Осечине, заједно са 
300 устаника, да јуначки изгину.

Прота Матеја, који је у сукобу између Јакова Ненадовића и Ђорђа Ћурчије био наклоњен 
своме стрицу Јакову, описује у „Мемоаримаˮ стање српске војске за време опсаде Шапца, 
непосредно уочи окршаја на Чокешини: „Само неки Андрија Витомировић из Дреновца и 
Остоја Спуж држали су по неко число момака, а Ђорђе Ћурчија хода по Мачви и око Цера, 
слабо у Шабац долази и у бој се пушта.ˮ 70

О овом догађају пева и слепи гуслар Филип Вишњић у својој песми „Бој на Чокешини ,ˮ 
кроз разговор „два врана гавранаˮ и „верне љубеˮ прњаворског кнеза Крсмана Вујичића. Љуба 
пита гавранове редом за све српске јунаке, за свога мужа Крсмана, за Јакова Ненадовића, 

68  Исто, 34
69  Вук Караџић, Прва година српског војевања на даије, Даница, Беч, 1828, 214
70  Прота Матеја Ненадовић, Мемоари, Просвета, Београд, 1963, 79-80
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игумана Хаџи-Константина и Ђорђа Ћурчију:

Јесте л’ вид’ли Ћурч’ју арамбашу, 
који чува страже од Турака 
с његовијех триста и три друга,
да не буде робља из Поцерја?

Гавранови одговарају Крсмановој љуби да су видели Ћурчију и друге српске јунаке. 
Потом беседе о сусрету Јакова и Ђорђа, који није прошао славно:

Како дође Ваљевац Јакове, 
како дође и доведе војску, 
те се Јаков саста са Ћурчијом, 
у образ се они пољубише, 
ал’ за здравље питат се не ћеше; 
веће одмах кавгу заметнуше.

Ђорђе није хтео да се упушта у битку са далеко бројнијом турском војском. Замерао је 
Јакову што није довео више устаника у бој против Турака:

‘Вако рече Ћурч’ја арамбаша: 
„Та Јакове, српски комендате, 
оћеш, болан, више довест војске? 
Ако л’ нећеш више довест војске, 
ја се први с Турци бити нећу: 
јер ја нисам дрво врбовина, 
кад пос’јеку, да с’ омладит могу, 
па да будем врба ко и била, 
већ Ћурчија, горски арамбаша, –
кад пос’јеку, омладит се нећу! 
Ја сам јунак душу огр’јешио 
и уз часне посте омрсио, –
у Љешници три ноћи ноћио, 
и три дана по њојзи одио, 
док сам турску уходио војску, 
с Турцима сам мрсно вечерао, 
вечерао мрсно и ручао, 
с Турцима сам ишо у џамију, 
турски клањам, српски бога молим; 
у Турака млого има војске: 
седам хиљад’ и триста Турака, 
и пред војском до два серашћера: 
Дервиш-ага из града Зворника, 
Ножин-ага од села Маоче; 
па сам чуо што говоре Турци: 
Турци веле да Поцерје робе, 
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да запале цркву Чокешину, 
да погубе Аџи-Костантина.ˮ

Ћурчија је тада предлагао Јакову да се повуку пред силном турском војском, како не би 
узалуд гинули. Вук Караџић сведочи да је Ћурчија тада говорио: „...па ако Турци запале на-
мастир, народ ће га опет начинити, као што је и до сад градио; али ми кад изгинемо око тије 
зидина, нас не може нико повратити ни поградити. А Турци се не смију далеко одмакнути од 
Дрине, него ће се опет вратити у Љешницу на конак, у том ћемо и ми прикупити још војске, 
пак ћемо онда гледати, да ји ђе дочекамо и разбијемо.ˮ

Јаков није хтео да послуша Ћурчију, премда ће се касније показати да је овај био у праву. 
Вук Караџић даље каже да Јаков Ненадовић није смео да каже Ћурчији и другим устаницима 
прави разлог због којег није хтео да устукне пред Турцима, јер се бојао да ће опсада Шапца 
пропасти. Друге војводе нису много волеле Ћурчију зато што је био пречанин, па су лако 
убедили Јакова да се Ђорђе препао Турака и да крену у бој без њега. Јаков Ненадовић је вређао 
Ћурчију због његовог пречанског порекла и срамотио га јавно пред осталим устаницима:

Ал’ бесједи Ваљевац Јакове: 
„Ти Ћурчија, један пржибабо, 
ни стари ти четовали нису, 
већ чували краве по Сријему. 
Ласно ти је, море, бабе пржит 
у поноћи, кад нико не види, 
ал’ је мучно мејдан дијелити 
у по подне св’јету на видику: 
нећу, море, више купит друштва, 
с ово брата дочекаћу Турке!”

На то му је Ћурчија срдито одговорио: „Кад можете и без мене, то је још боље; да вам 
да Бог срећу!”71 Потом „Ћурчија Ђорђе узме своје друштво и оде у Цер, а не у бој.”72 Пошто 
је Ћурчија са собом одвео стотинак људи, остаде их једва две стотине да дочекају хиљаду и 
пет стотина Турака. 

Јаков је хтео да копа ровове око самог манастира, али браћа Недићи из села Осјечне у 
Ваљевској нахији, који се, по Вуку, беху већ добро поопијали, одбише тај предлог да не би 
„цркву крвљу обојили” и пођоше у сусрет Турцима, мало даље од Чокешине, „виш’ Врањевца 
дубока потока”, према Лешници. Када су приспели Турци, битка је отпочела:

Истом они у ријечи бише, 
кренуше се Турци из Љешнице: 
бубњи бију, а свирале свире, 
сва се земља испод Цера тресе, 
право Турци иду Чокешини. 
Кад то виђе Ћурч’ја арамбаша, 
он докопа пушку по средини, 
обазре се, рече три ријечи: 

71  Вук Караџић, Прва година српског војевања на даије, Даница, Беч, 1828, 181-182
72  Прота Матеја Ненадовић, Мемоари, Просвета, Београд, 1963, 80
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„Моја браћо, до триста другова, 
ко ће са мном, нека иде за мном: 
ја се први с Турцим’ бити нећу!” 
Што бијаше огња пламенита –
са Ћурчијом оде у планину. 

Друге српске војводе су се силно уплашиле када су виделе Ћурчију да напушта бојиште:

Кнез Мијајло Ружичић пошао 
из лијепа села Метковића, 
и он води три хиљаде војске; 
кад Мијајло опази Ћурчију, 
ђе Ћурчија струже уз планину, 
препаде се Ружичић Мијајло, 
намах своју распустио војску: 
„Моја браћо и моја дружино, 
кад Ћурчија бјежи у планину, 
нема данас боја са Турцима! 
Ви бјежите сваки своме двору, 
да се сваки код свог двора нађе.” 
Ту Мијајло распустио војску. 

Турци Лешничани прикрали су се Србима с леђа и заметнули крваву, целодневну борбу 
у којој је устаницима предвече нестало џебане, а пушке се стадоше од пуцања прегревати, 
те су се, најпосле, кундацима од џефердара и ножевима тукли. Предвече Турцима је стигла 
помоћ из Јање и Бијељине, па надвладаше Србе и побише рањену браћу Недиће и скоро све 
устанике, осим неколико момака који, под окриљем мрака, сретно утекоше. Тада су Турци 
запалили и манастир Чокешину.

Јаков беше на коњу одјездио на самом почетку битке, да тражи помоћ по околним селима, 
али, кад приспе са неколико момака, беше већ прекасно. Ненадовић никада није опростио 
Ђорђу што је одбио да се туче са Турцима. Заклео се да ће му се осветити:

Чича Јаков на ђоги утече 
стрампутице путем пријекијем; 
а Ћурчији ‘вако говораше: 
„Еј, Ћурчија, да те бог убије, 
ђе ме данас издаде Турцима? 
Ако бог да и срећа од бога, 
ти се нећеш наносити главе, 
наносити за ту пријевару.” 
И што рече Јаков, не порече.73

Међутим, и поред победе на Чокешини, шабачки Турци су се предали Јакову Ненадовићу. 
Он је одмах поставио у целој шабачкој нахији своје поверљиве људе на кључна места, као 

73  Вук Караџић, Бој на Чокешини, Српске народне пјесме, Беч, 1862, 165-175
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скелеџије и управнике села. То се Ћурчији никако није свиђало, јер је сматрао да он има 
право на Мачву.

ШИРОМ СРБИЈЕ

Поред свега, Ћурчија се помирио са Јаковом, и на Вождов позив обојица су, заједно са 
својим људима, отишли на Врачар, у шанчеве наспрам Београда. Кад су утврдили положаје 
око Београда, Ћурчија, Јаков и друге војводе кренуше под Карађорђевим барјаком, преко 
Мораве, на град Пожаревац, да га освоје. Турци су се борили пет дана, али када Срби почеше 
да руше и пале куће, гађајући град из топова, предадоше се маја 1804. године и откупише 
своје главе са педесет кеса дуката, великим благом и силним коњима, а сами напустише град 
на лађама, низ Дунав.

Када су устаници освојили Пожаревац, дошло је до сукоба око поделе плена. Ћурчија 
се наљутио на Црног Ђорђа и Јакова Ненадовића због некаквих ножева, које му ови нису 
дали као ратни плен, отет од Турака. Наиме, Јакову су после поделе ратног плена допала три 
ножа, с тим да један задржи за себе, а да друга два бодежа подели својим најзаслужнијим 
четобашама. Ћурчија се надао да ће један нож припасти њему, јер је од првог дана устанка 
четовао заједно са Јаковом, али Ненадовић даде нож свом зету, кнезу Пеји. То веома увреди 
и расрди Ћурчију, који напусти Јакова и поче сам с Турцима да се бије по Врачару. Међутим, 
убрзо је Ћурчија дошао у сукоб и са самим вождом Карађорђем, када је овај пуцао и тешко 
ранио ћуртиновца Тимотија који је расипао џебану, пуцајући на дивље патке.

Тада Ђорђе Ћурчија подиже своју војску и, напустивши положаје око Београда, оде 
љутит уз Саву, право у Мачву. Када стиже тамо, одмах растера све Јаковљеве људе, смени 
их са положаја и постави своје хајдуке. На митровачкој скели, која је доносила позамашан 
приход, поставио је тад свог рођеног брата Јована. 

У исто време, по налогу Порте, из Босне се упутио, преко Шапца ка Београду, босански 
везир Бећир-паша са својом војском, како би припомогао Србима да свргну злогласне дахије. 
Ћурчија се са њим мимоишао у путу. Законачивши у Шапцу, Ђорђе пободе свој хајдучки 
барјак у Српској вароши. Старији Турци, који су туда пролазили, чудили су се: „Вала и била! 
(Бога ми и Господа!) ево бијела брада, а барјака ајдучкога не виђесмо до данас!”74

УСПЕСИ У БОРБАМА СА ТУРЦИМА

Када је учврстио своју власт у Мачви, Ћурчија пређе преко Цера у Јадар 15. јула 1804. 
године, и поче да се туче са Турцима које одмах истера из свих јадарских села. Ђорђе је 
пљачкао и палио турске дворе, али није био мека срца ни према Србима. Од осиромашеног 
народа купио је стоку, коју је потом продавао у Срему и за добијене паре куповао фишеке с 
барутом и олово.

Пошто је опљачкао и попалио Али-бегове дворе у Шурицама, побивши све Турке, 
Ћурчија је одредио харамбашу Симу Сарића из Цикота, заједно са Петром барјактаром и 
другим момцима, да левом обалом реке Јадра иду на Лозницу. Десном обалом Јадра упутио 
је на Лешницу старог хајдука Теодора Боиновића из Горњег Добрића, док се сам Ћурчија са 
преосталим момцима упутио у Рађевину, на Крупањ.

Симо Сарић је преко Тршића ушао у пусту Лозницу из које су сви Турци побегли преко 

74  Вук Караџић, Прва година српског војевања на даије, Даница, Беч, 1828, 190-192
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Дрине, не желећи да прођу као сународници у Шурицама. Међутим, Ћурчија је пресудио 
многим лозничким Турцима, пребацивши се преко Гучева и препречивши им пут. Симо 
Сарић је опљачкао Лозницу и поставио троношког игумана Мелентија за кадију, а харамбашу 
Митра Туфегџију за муселима. Потом се Сарић упутио са преосталим момцима на Смрдан, 
код Ковиљаче. Касније је сишао до Дрине и почео да копа шанчеве, како би спремно дочекао 
Турке из Босне.

Теодор Боиновић, пак, протера Турке Лешничане преко Дрине и улогори се у шуми 
Ранитовачи, на ушћу Јадра у Дрину.

За то време Ђорђе Ћурчија истера Турке из Крупња и, подигнувши целу Рађевину на 
оружје, постави главаре и четобаше. Потом се спусти низ Дрину до Лознице, опљачка турска 
говеда и продаде их у Митровици, а за добијени новац купи барут и олово, па подели џебану 
војсци у Јадру.75

Када су Турци почели купити војску око Зворника да би поново прешли у Србију, Ћурчија 
нареди својим устаницима да се повуку са Дрине под саму Ковиљачу, одакле су имали бољи 
преглед. Потом издаде команду устаницима да запале Лозницу уколико не буду могли да је 
бране, а он се упути са момцима у Рађевину, носећи устаницима џебану.

Вук Караџић сведочи да је испочетка Лозницу бранило 500 до 600 Јадрана, али да су се 
временом осипали, носећи ратни плен својим кућама или одлазећи да посавршавају своје по-
слове, па је, напослетку, остало свега 200 хајдука и устаника у логору под Ковиљачом. Сваки 
Србин је зато увече палио по три логорске ватре, како би Турци помислили да их чека бројна 
српска војска. Стари хајдук, Теодор Боиновић, био је нешто строжи са својом војском коју је 
кажњавао за дезертерство, па чак и кубуру потезао на непослушне устанике.

Босански Турци су избегавали да се сукобљавају са Ћурчијом. Зато, прешавши Дрину 
ноћу, они ударе на Теодора Боиновића који је као Ћурчијин буљубаша држао десну обалу 
Јадра, и освоје Ранитовачу. Буљубаша Боиновић узмаче после тешког боја и позва Ћурчију у 
помоћ са Видојевице, где се беше повукао.

Када су устаници испод Ковиљаче чули од Боиновићевог момка да су Турци прешли 
Дрину, наступи паника међу Србима. Петар барјактар пошаље неколико људи да попале 
Лозницу, а он са војском пође испод Гучева за Тршић. Међутим, људи се успут разбежаше 
својим кућама, па у Тршић дође свега стотинак устаника. Ту се састаше са стотинак Срба из 
Ваљевске нахије, под вођством Мијаила Недића и договорише се да заједно ударе на Турке 
у Лозници.

Пешаке поведе Јован Тимотић, Ћуртиновац из Вотњака, па ударише на град са планине, 
а коњаници ударише одоздо, из равнице. Међутим, пред коњанике изађе десет пута више Ту-
рака на атовима, па, пошто им је претило опкољавање, Срби се разбежаше куд који. Пешаци 
забуном уђоше у хришћанску варош, право међу Турке, који их исекоше око осамдесет, а 
остали утекоше под окриљем мрака.

Пошто су се преостали Срби скупили са свих страна у Тршићу, Недић им рече да беже 
преко Цера, што ови одмах и учинише.

Турци из Лознице сваки дан су палили и пљачкали околна села уз Јадар, а ноћу су кона-
чили у граду. Најжешћи отпор Турцима пружао је Ћурчија са својим хајдуцима. Он је, чак, 
покушао и да одбрани цркву Јеребичку, да је Турци не запале.

Ђорђе Ћурчија крену из Рађевине и, стигавши у Јадар, окупи момке на Симином брду. 
Ту им се прикључише поп Лука Лазаревић и Милован Грбовић са својим људима. Укупно се 

75  Исто, 193-195
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ускупи око 3.000 српских устаника. На Преображење Турци узмакну према Шапцу, па Срби 
пођу низ Поцерину да их пресретну, али Турци пређоше преко Дрине у Босну и избегоше 
сукоб.

Одатле су се Срби вратили у Чокешину на конак. Увече, са митровачке скеле у Чокешину 
стиже и Ћурчијин брат Јован. Он пренесе Ђорђу вест да се Јаков Ненадовић спрема да га 
убије, али Ћурчија му не поверова и изгрди га, мислећи да се без разлога уплашио.

Потом Ћурчија поручи мачванским кнезовима и кметовима да сутрадан дођу пред њега, 
како би положили рачун где је ко био кад су Турци слободно ходили Мачвом. Међутим, 
кнезови и кметови не смедоше сутрадан да изађу пред Ђорђа, те му послаше неке старце 
и сиромахе. Овај се веома расрди и, најпосле посвађа са попом Луком Лазаревићем, који 
је бранио Мачване пред Ћурчијом. Поп Лука потом напусти положаје са својим људима, а 
Ћурчија са Грбовићем оде пут Турске Липнице на конак, наредивши Мачванима да му до-
несу брашно у Лозницу.

У Липници и Лозници Ћурчија попали све што му дође под руку и повуче се са војском 
у Клупце, где се улогори. Мачвани почеше пристизати са брашном за војску, али војске је 
било све мање, јер су људи одлазили својим кућама. После неколико дана остало је свега 300 
хајдука и устаника. Када се, после једне лажне узбуне, и они разбежаше, Ћурчија са својим 
хајдуцима и Грбовић са момцима пређоше у Тршић на конак.76

Турци су стално надирали преко Дрине, али Ћурчијина дружина се храбро борила. Већи 
успех у борби са Турцима постизан је тамо где је Ћурчија лично водио устанике у бој, док би 
ћурчинци без свог харамбаше понекад узмицали пред Агарјанима.

ПОГИБИЈА

Мус-ага Фочић који је априла 1804. године уговором између устаника и шабачких Тура-
ка био протеран из Шапца у Београд, отиде преко Земуна у Босну, и ту сакупи једну групу 
Турака, па пређе 6. августа 1804. године преко Дрине и целе Мачве, неопажен од Ћурчијиних 
хајдука, и уђе у град, убивши притом преко седамдесет Срба „на шабачком баиру”.77 Потом 
ископа својих сто ока дуката које је сакрио у великој журби, када је морао да напусти град. 
Најпосле, Мус-ага се поврати у Босну, а да нико од Ћурчијиних устаника не опали пушку 
на њега.

Јаков Ненадовић ово једва дочека, па оптужи Ћурчију код Карађорђа и других војвода 
на Врачару, да је Турцима продао Јадар и Мачву, да је за новац пустио Мус-агу Фочића у 
Шабац, да је сецикеса, разбојник и хајдук. Наиме, у првим месецима устанка појавило се 
мноштво лопужа који су у Ћурчијино име пљачкали народ, а, осим тога понеки ћуртиновац 
бавио се старим хајдучким занатом и после ослобођења Србије од Турака, кварећи углед 
свом харамбаши код војвода и кнезова.

Јаков је нарочито био љут на Ћурчију зато што му је власт преотео и растерао људе у Мач-
ви, па му је још од тада почео радити о глави. Најпосле, Јаков доби допуштење од Карађорђа 
и других војвода да може Ћурчију и његове хајдуке уклонити и ред завести у целој Мачви. У 
ту сврху Јаков измоли да са њим пође и нешто војске из београдске нахије, како би изгледало 
да су Ћурчију осудили на смрт сви заједно, а не он сам, из личне освете.

76  Исто, 199-204
77  Прота Матеја Ненадовић, Мемоари, Просвета, Београд, 1963, 122
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Када су, у јесен 1804. године, Сима Марковић и Јаков 
Ненадовић са својих 1.200 устаника, пристигли у Мач-
ву са Врачара, не хтедоше одмах да се сукобљавају са 
Ћурчијиним људима, него отидоше право у Ново Село 
и пошто се ту улогорише, Јаков посла писмо Ђорђу у 
Јадар, да је дошао на договор око будуће одбране Мачве 
и Јадра од Турака. Заједно са Симом и Јаковом, у Новом 
Селу је тада боравио и прота Матеја Ненадовић, о чему 
пише у својим „Мемоарима”.

Писмо је Ћурчији прочитао његов писар Вук 
Караџић. Ђорђе се није бојао Јакова, па пође на саста-
нак са њим у Ново Село, код Лознице, узевши са собом 
само тројицу момака: Симу из Церовца и двојицу браће, 
Петра и Николу, из села Бадање.

Јаков га дочека раширених руку и угости као 
рођеног брата. Ненадовић се бојао да Ћурчија не побег-
не и опет се ода хајдучији, јер у том случају више нико 
не би био сигуран за свој живот. Зато је наредио својим 
људима да убију истовремено Ђорђа и његовог момка 
Симу Церовца којег се нарочито плашио.

После гозбе коју је Јаков приредио због измирења, 
Ћурчија оде под чадор да се одмори, оставивши своје 

момке да га чувају. Међутим, Јаковљеви Ваљевци на превару узму Сими Церовцу пиштоље, 
да би их, наводно, разгледали и пазарили, и када то овај није ни слутио, сруше га и закољу 
као јагње. Један од браће из Бадање ово опази, па викну Ћурчији: „Арамбаша, од Бога нашао! 
убише Ваљевци Сима!”.

Ћурчија скочи иза сна и повика из свег гласа: „Камо мој коњ?”78, а потом, видевши да су 
му ждрепца одвели, зграби пушку и стаде бежати преко логора. Јаковљеви људи из заседе 
осуше паљбу на њега. Ту га је седамнаест куршума погодило, али Ћурчија се још није пре-
давао. Потегао је пиштољ и завукао се у једну колибу, одакле је истерао неке људе. Пошто 
је опалио још неколико куршума, Ћурчију издаде снага и паде на земљу. Тада притрчаше 
Ваљевци и умлатише га кундацима. Потом га свукоше голог и разделише међу собом његове 
хаљине и оружје. Одмах затим убише и два Ћурчијина момка, браћу из Бадање.

Јаков, бојећи се освете, убрзо нареди да се убије и Ћурчијин брат Јован на митровачкој ске-
ли, а потом и још тридесетак других ћурчиноваца по шабачкој нахији. Преостали Ћурчијини 
људи убрзо се приклонише новом господару или утекоше у друге крајеве. Тако Јаков поново 
загосподари Мачвом и Поцерином, док Јадром остадоше да управљају Анта Богићевић и 
Јефта Савић.

Нешто другачији опис Ћурчијине погибије даје Богољуб Познановић. Он вели да су 
Стојану Чупићу и Карађорђу стално пристизале притужбе народа на Ћурчију који се беше 
осилио и, после протеривања Турака, кидисао на српску имовину. Кад га је Змај од Ноћаја 
неколико пута опоменуо, Ђорђе се једно време примирио и прешао у Босну да хајдукује. 
Тамо му је ишло слабо, па је прешао у Аустрију и наставио са похарама имућнијих људи. 
Познановић пише о Ћурчијиној погибији:

78  Вук Караџић, Прва година српског војевања на даије, Даница, Беч, 1828, 206

Јаков Ненадовић (1765-1836)
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„Иза похаре Врабчеве, презао је амо више долазити. 
Босном му немогуће беше такођер хајдуковати. Поврати 
се у Србију и поново удеси харати. Народу дотужи и 
притужу се поново влади. Ова нареди да га смакну. Неки 
пандур Фрајтовић из Црне Баре ког са необично ситна 
тела а низка раста, сав околни народ зваше „Пужом” 
салије од коситра тане и излазећег Ђорђа из шабачког 
конака, с’ њим из пушке убије. Ђорђе беше тамо на по-
зив ондашње владе српске с’ момцима дошао. И ове тамо 
потуку. Тодор брат му измакне, ал’ га на брзо ухвату и 
на српској Митровици „бацу на точак”.

Ђорђе Обрадовић – Ћурчија је био пореклом из 
рода Фрајтовића, па је пандур који га је убио, према 
Познановићевом сведочењу, био његов далеки рођак.

О Ћурчијином хајдуковању и убиству пише и прота 
Матеја Ненадовић у „Мемоарима”:

„...Како је дошао Црни Ђорђе са Пожаревца са про-
чима, – одма Ђорђе Ћурчија зовне: ‘Ко је ћурчинац, хајде 
за мном!’ Накупи 10, 15 ли бескућаца, удари у Грабовац 
ваљевски, похара један дућан робе некога Ђорђа Маџара 
и однесе; и тако све узгред зулум је чинио до Мачве; по Мачви хода и истражује где што 
турско да нађе. Узме у своју руку митровачку скелу, намести свога брата на скели, скеларину 
наплаћује себи. Много пута био је опомињат од Црнога Ђорђа и од свију да се тога прође, и на 
Врачар у војску дође; но бадава, он вели: ‘Ја границу чувам, од скеле новце за џебану дајем.’ 
А нигде се са Турцима није побио. Ћурчија био је из Босута Немачкога.

Како сам ја са Добраве јавио стрицу да су Турци у Шабац дошли, и Јаков и кнез Сима с 
војском похитају, и кад чују да сам ја на Новом Селу, тамо дођу. Ја само један дан будем с њима, 
пак ми кажу да идем на Врачар, а они други, трећи ли дан убију Ћурчију и његово друштво.”79

За свог бившег господара, Вук Караџић је тврдио да је изгубио главу због сујете дру-
гих војвода, пре свега Јакова Ненадовића, те да није био зликовац и разбојник каквим су га 
касније представљали.

СЕЋАЊЕ И ЗАБОРАВ

О Ђорђу Ћурчији писали су многи књижевници: Вук Стефановић Караџић, који је као 
писар служио код Ћурчије све до његове смрти, па је касније описао његов живот и погибију 
у „Првој години српског војевања на даије”, прота Матеја Ненадовић, који помиње Ђорђа 
у својим „Мемоарима”, Филип Вишњић, који пева о Ћурчији у песми „Бој на Чокешини”, 
Милан Ђ. Милићевић, који га помиње у свом „Поменику знаменитих људи српског народа 
новијег доба”, Богољуб Познановић, који записује легенде везане за Ћурчију у „Свеоцима 
народног предања око гроба Филипа Вишњића”, Душан Баранин који га описује у роману 
„Дрино водоˮ и Микица Илић у новели „Ђорђе Ћурчија”.

У књизи „Знамените личности Срема: од I до XXI века” постоји запис о харамбаши и 

79  Прота Матеја Ненадовић, Мемоари, Просвета, Београд, 1963, 95
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учеснику Првог српског устанка, Ђорђу Ћурчији.80

Ђорђе Обрадовић је својим бурним животом инспирисао Милована Витезовића, сцена-
ристу ТВ серије „Вук Караџић”. Прве три епизоде серије из 1987. године приказују догађаје 
везане за почетак устанка и Ћурчијину улогу у устанку, као и његову неславну смрт. Ђорђа 
Ћурчију маестрално је одглумио доајен српског филма, Петар Божовић.

На свега један километар северно од Крупња, на граници села Липеновићи, у подножју 
Јагодње, Борање и Соколске планине, налази се долина Добри Поток. Ту је поред храма 
Успења пресвете Богородице и етно-музејског комплекса подигнуто и неколико камених 
спомен-плоча: кнезу Крсти Игњатовићу који је бранио Крупањ од Турака између 1804. и 1812. 
године, капетану Петру Радојловићу који је раселио Турке и 1862. године срушио Соко-град 
и харамбаши Ђорђу Ћурчији који је подигао Рађевину на устанак 1804. године. Ово је једино 
спомен обележје посвећено Ђорђу Обрадовићу – Ћурчији, чија слика или гравура није сачу-
вана и којем се до данас не зна ни гроб.

Сеча турских главаша у селу Босуту

Једна од најлепших песама Филипа Вишњића „Бој на Мишаруˮ пева о великој победи 
српске војске у Првом српском устанку. Битка је вођена од 13-15. августа 1806. године, када 
су на брду Мишару, код Шапца, српски устаници под командом вожда Карађорђа потукли 
знатно бројнију турску војску, предвођену славним Кулин-капетаном.

У другом делу песме Вишњић говори о покушају неколицине турских главаша да после 
Мишарске битке побегну пред осветом српских устаника у Аустрију, као и о потери коју су за 
њима повели српски јунаци Цинцар – Јанко Поповић и Лазар Мутап. У село Босут склонили 
су се капетан наследне капетаније и утврђења Острожац на реци Уни у Цазинској крајини, 

80  Знамените личности Срема: од I до XXI века, Срем. Митровица, Нови Сад, 2003, 437

Цинцар Јанко Поповић (1779-1833) Лазар Мутап (†1815)
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Беширевић – „Остроч капетан”, јаничарски ага Мехмед 
Барјактар – „Хаџи Мосто”, „од Градачца Дедо” и још не-
колико виђенијих Турака. У потери за њима група устаника 
предвођена Цинцар Јанком и Лазаром Мутапом, начинила 
је својеврсни дипломатски инцидент, јер је неовлашћено, 
под оружјем, ступила на територију Аустријске царевине. 
Притом је у селу Босуту Цинцар Јанко погубио Остроч 
капетана, а Лазар Мутап старог Хаџи Мосту. Погубљени 
турски великаши су имали одобрење пуковника Лојтнера, 
који је у име аустријских власти дозволио да се из опсед-
нутног Шапца, преко аустријске територије врате у Босну. 
У томе су их спречили устаници.

Филип Вишњић је овај догађај веома верно дочарао у 
својој песми, јер је о њему слушао из прве руке, од мештана 
Босута који су му причали шта се збило у њиховом селу 
12/25. августа 1806. године. Свештеник Јован Козобарић 
у својој књизи о селу Грку каже за Филипа Вишњића: 
„Највише је певао у Грку и Босуту.”81 Исто тврди и Коста 
Змеановић у свом запису „О Филипу Вишњићу .ˮ82 Постоји 
сведочанство по којем се народни песник Филип Вишњић највише задржавао у Босуту код 
фамилије Ђоке Бошњака, јер су били пореклом из истог места.83 Вероватно да је приликом 
тих боравака Вишњић спевао „Бој на Мишару”. Према неким тврдњама, у Босуту су се 1815. 
године сусрели Вук Караџић и Филип Вишњић.84 Слепи гуслар овако пева о освети српских 
устаника после битке на Мишару:

Нешто Турак’ на Саву удари, 
на добријем коњма препловише, 
утекоше у земљу Њемачку; 
ками мајци да утећи могу! 
Зачуо их витез Цинцар Јанко, 
и зачуо Лазаре Мутапе, 
припасаше свијетло оружје, 
пријеђоше у земљу Њемачку, 
пак по трагу поћераше Турке; 
стигоше их на првом конаку, 
баш на ушћу код воде Босута, 
истом Турци на конак одја’ли 
у Босуту пред бијелом крчмом, 
али Цинцар из краја повика: 
„Стани, Туре, нијеси утекло!” 
С друге стране Мутап повикао. 
Кад то зачу Остроч капетане, 

81  Козобарић Ј, Православна српска парохија у Грку крајем 1910. године, Срем. Карловци, 1911, 80
82  Змеановић К, Познановић Б, Свеоци народног предања око гроба Филипа Вишњића, Илок, 1887, III
83  Историјат села Босута-препис, Архив ПЗЗСК, Нови Сад, досије Босут, Е-432/Д, бр.инв.14491; Змеановић К, Познановић Б, 
Свеоци народног предања око гроба Филипа Вишњића, Илок, 1887, VIII
84  http://spos.info/forum/index.php?action=printpage;topic=1861.0
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лудо д’јете, одмах се препаде, 
Хаџи-Мосто намах обумрије;
ту долеће Цинцар са Мутапом, 
Мутап Мосту одсијече главу, 
Цинцар Јанко Остроч капетану; 
утече им од Градачца Дедо; 
а ни он им не би утекао, 
ал’ у Деда много пријатеља, 
па га сакри њемачка господа. 
Кад згубише Остроч капетана, 
ту Србини како мрки вуци 
од њих пусто одузеше благо, 
и добре им коње похваташе, 
а њих јадне у Саву бацише, 
и овако Сави говорише: 
„Саво водо, валовита, хладна, 
ждери, Саво, наше душманине!” 
Посјекоше Остроч капетана 
у Њемачкој пред бијелом крчмом, 
не стиде се цара ни ћесара.”

Поред Филипа Вишњића предање о овом догађају записао је и Богољуб Познановић из 
Грка и објавио га 1887. године у Илоку, у књизи „Свеоци народног предања око гроба Филипа 
Вишњића”, као и у часопису „Застава” од 26. априла/8. маја исте године. Устаничку потеру и 
погубљење турских старешина у Босуту он описује са више детаља, које је чуо од неколико 
сведока догађаја, босутских „седих граничара”. Нарочито драгоцене податке о овом догађају 
Познановићу су дали: Ђока Бошњак, Милинко Станисављевић, Грујица Миражић и Стаја 
Будимчевић.85

Легенду о сечи Турака Познановић је слушао управо у „бијелој крчми” у којој се цео 
догађај и одвијао, а која је осамдесетих година XIX века била у власништву Мирка Обрадовића 
– Каниног, праунука чувеног српског хајдука и устаничког харамбаше Ђорђа Обрадовића 
– Ћурчије.

У време када се одиграо препад на Турке, крчму је држао Теодор Ђуричић – Теша, родом 
из села Мартинаца.86 Он је пре тога дуго времена био каплар, те се „за тог времена одбио 
од рада, па дошавши кући, никако није му се свидио више плуг и орање”. Стога „довије се 
некако те доби дотле сеоску или државну ли кућу у Босуту под бројем 44 с правом да крчму 
држати може”.87

Једно послеподне, крчмар Теша се досађивао пред својом механом, седећи под настрешни-
цом. Била је средина августа и готово сви мештани су били у пољу на раду, а село је изгледало 
готово пусто. Из дремежа наједном га трже гакање узнемирених гусака и топот коња који је 
долазио из правца ушћа. Оданде је долазила група од седам турских коњаника која тек што 
беше прешла босутску скелу. Убрзо дојахаше пред Тешину крчму и зауставише се да пре-
дахну. Осећали су се безбедно, јер су из Србије прешли у Аустрију, па су хтели да законаче 

85  Змеановић К, Познановић Б, Свеоци народног предања око гроба Филипа Вишњића, Илок, 1887, 60
86  Теодор Ђуричић, трговац из Босута, појављује се као пренумерант за Вукову Даницу за 1828. годину
87  Змеановић К, Познановић Б, Свеоци народног предања око гроба Филипа Вишњића, Илок, 1887, 45
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у Босуту пре него што наставе пут за Босну.
Теша прими у своју крчму турске придошлице, не знајући о коме се заправо ради. Коње 

уведе у стају и даде им сена, а Турке смести у кафану, понудивши их да седну за дугачки 
храстов сто. Турци поседаше по клупама укопаним у земљу и попалише луле. Међу њима 
је био и један младић којег су остали слушали без поговора, иако је био најмлађи. Био је то 
Остроч капетан. Шесторица Турака су седела за столом док је седми, који је вероватно био 
слуга, седео по страни и дворио их.

Турци су пили ракију, пушили дуван и међу собом разговарали на турском језику. 
Најпосле, затражише од крчмара да им набави јагње за вечеру. Теша и његова жена Ружа 
после много мука пронађоше јагње у селу код комшије Стевана Антуновића. После је Теша 
причао по селу да је, вративши се кући, затекао Турке како седе по поду прекрштених ногу и 
пуше наргилу коју никада пре није видео. Купљено јагње Турци су сами спремили, наредив-
ши слуги да га испече на ражњу, иза крчме, у дворишту. Потом богато платише Антуновићу 
јагње и почастише га ракијом.

Када је пао први мрак неко поче да виче скелеџију са друге стране реке Босута. Војници 
са скеле се беху разишли, а патроле које су крстариле дуж границе са Србијом нису још при-
стигле. Скелеџија испочетка није чуо дозивање. Најпосле, кад неко гласно повика да му се 
жури јер има хитног посла са командантом утврђења Рача, скелеџија претера скелу на другу 
обалу Босута. У тај мах из жбуња изађоше наоружани људи и скочише на скелу. Били су то 
Цинцар Јанко и Лазар Мутап са момцима. Скелеџија се силно уплаши. За тили час пређоше 
реку и Србијанци поискакаше на обалу, оставивши збуњеног скелеџију у мраку. Наоружане 
придошлице јурнуше поред цркве, право према крчми. Неколико стотина метара претрчаше 
за трен, и већ су били пред Тешином гостионицом.

Устаници који су гонили непријатеља после битке вероватно су сатима чекали на другој 
обали реке, све док нису дочекали повољан тренутак када није било граничара на скели. 
Неки од мештана који су живели у близини, касније су причали како су чули трку и бат 
многобројних корака, али нико није обраћао пажњу на то, јер је Босут тада био погранични 
шанац, где су често граничари гонили хајдуке, кријумчаре и уходе из Србије и Босне.

Теша и Ружа су после сведочили да се бат ужурбаних корака чуо и у крчми, где су Турци 
седели уз свећу, тихо разговарајући. Али српски устаници су били бржи. Пре него што су се 
Турци освестили и поскакали на ноге, у крчму хрупише Србијанци са запетим пушкама и 
исуканим сабљама. Свећа се преврну и угаси, наста мрак, а крчмом се проломи дрека и врисак 
преплашених Турака. „И севну искра из кремена а шупље гвожђе просу смрт осветљујућ 
Турцима пут Мухамеду.”88

Теша и Ружа побегоше у „келнерај”. Када су изашли, у крчми је лежало пет мртвих 
Турака. Шести Турчин, којег Филип Вишњић назива „од Градачца Дедо”, био је у тренутку 
покоља иза крчме, у дворишту. Тамо беше одменио слугу у окретању јагњета на ражњу, док 
овај не повади неке ствари из бисага. То му је спасло главу јер, кад зачу грају и прасак пушака, 
побеже преко сеоских башти пут шуме. Сутрадан су га сеоски свињари пронашли како лежи 
изнемогао и обневидео крај баре Радосаве. Касније је на Рачи предат Турцима.

Седми Турчин којег нису посекли у крчми био је Остроч капетан. У гужви је некако 
успео да умакне устаницима и да се сакрије од потере. Када се устаници прибраше, и када се 
дим од испаљених куршума разиђе, Цинцар Јанко и остали умирише преплашеног Тешу и 
његову Ружу и понудише да плате штету и рачун који су Турци направили. Потом покупише 

88  Исто, 48
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ствари побијених душмана, платише крчмару, па поведоше турске коње назад, на скелу, не 
би ли опет неопажено преко Босута и Саве у Србију прешли.

У тај трен пред крчму дотрча Стеван Антуновић који је Турцима продао јагње, и повика 
да је још један Турчин остао, и да се под његовим амбаром крије.

Цинцар Јанко са двојицом устаника одмах потрча према Стевановој кући која је била 
друга од крчме и под амбаром пронађе преплашеног Остроч капетана. Ту га одмах извукоше 
испод амбара и убише са неколико куршума. Потом га мртвог привезаше за коња и одвукоше 
шором према скели, оставивши крвав траг за собом. Док се први граничари нису појавили, 
устаници су већ прешли на другу обалу и нетрагом нестали.

Исто вече месни официр, мајор Бубна, јавио је пуковском заповедништву шта се догоди-
ло.89 Сутрадан, рано ујутру стигла је комисија да испита цео случај. Прегледали су побијене 
Турке, сачинили записник и наредили да се лешеви побацају у Саву. Сеоски Цигани су их 
одвукли на лозама и бацили у воду.

Ту се предање о овом догађају не завршава, већ Познановић бележи зашто је Остроч 
капетан побегао код Стевана, и како се овај касније провео, јер је издао Турчина.

Остроч капетан је у гужви успео да дограби бисаге са дукатима и да преко плотова по-
бегне из крчме. Пошто је Стеванова кућа била друга од гостионице, Остроч упаде у његово 
двориште баш кад је и Стеван истрчао из куће преплашен пуцњима из кафане. Остроч га 
познаде јер тек што се беху растали после куповине јагњета и гошћења у кафани, па му за-
вапи да га сакрије од потере и да му неће остати дужан, ако главу спасе. Стеван га сакри под 
амбар, а Остроч му даде бисаге да их склони у кућу. Стевану ђаво није дао мира, па у кући 
отвори бисаге и угледа дукате у њима. Одмах му прође кроз главу мисао да изда Турчина 
хајдуцима, а да благо задржи за себе, јер се бојао да ће Турчин, ако преживи, тражити дукате 
назад. Тако и учини. Српски устаници погубише Остроч капетана и у силној журби напустише 
Босут, а бисаге са дукатима остадоше код Стевана.

Тајна није дуго остала скривена, јер Стеван поче нагло да се разбацује новцем, да по цео 
дан седи у крчми код Теше и дукате размењује. Најпосле, неко га издаде Цинцар Јанку, про-
зревши да је благо Остроч капетана задржао за себе, и да га немилице троши. Био је то можда 
онај исти устанички доушник који је јавио Цинцар Јанку и Лазару Мутапу да су прогоњени 
Турци законачили у босутској крчми.

Цинцар Јанко је неколико пута поручивао Стевану да му турско благо преда, али се овај 
није много обазирао на хајдучке претње. Једне вечери у Стеванову кућу бану главом Јанко и 
запита га за Острочеве дукате. После пар удараца Стеван му предаде крваве новце. Јанко их 
дограби и утече, а Стеван истрча на улицу и поче да запомаже, али било је прекасно. Цинцар 
Јанко умаче чамцем преко воде, одневши бисаге са златом.

Дуго времена су аустријске власти истраживале цео случај. Неколико месеци после 
инцидента позвани су „патролаши и кордонлије” на одговорност у седиште регименте, у 
Митровицу. Тамо су испитивани, али нико није знао, или није хтео да каже где су и када 
хајдуци неопажено прешли границу и ко им је дојавио да су Турци одсели у сеоској крчми. 
Можда је и неко од самих граничара учествовао у завери. После саслушања „патролаши” су 
добили по двадесет, а „солдати са кордона” по четрдесет батина.90

Аустријске власти су после овог догађаја тражиле од Карађорђа да најстрожије казни 
учеснике препада у Босуту, јер су повредили државне границе царевине и њен територијални 

89  Застава, XXII/62, 26. април (8. мај) 1887, 1-3
90  Змеановић К, Познановић Б, Свеоци народног предања око гроба Филипа Вишњића, Илок, 1887, 50
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интегритет.91 Такође, од Вожда је тражено да обеси неколико Мачвана или ће све скеле на Сави 
и Дрини бити затворене. Пошто није удовољено ултиматуму, аустријске власти су ускоро за-
твориле све скеле, а српске избеглице су протеране назад у Србију. Тек 2. октобра 1806. године 
скеле су биле поново отворене, осим митровачке која ће остати затворена све док устаници 
не изруче Аустрији једног граничара из Мартинаца који је српским војсковођама дојавио да 
се Турци крију у Босуту, а потом заједно са њима пребегао у Србију. Пошто је крчмар Теша 
Ђуричић био родом из Мартинаца, можда је и он сам учествовао у издаји Турака.

Након слома Првог српског устанка Цинцар Јанко Поповић је са породицом пребегао у 
Аустрију, где је због покоља Турака у Београду и Босуту имао непријатности у земунском 
контумацу.92 Био је, чак, и интерниран у Арад ради тужбе која је тим поводом била подигну-
та.93 Тек након бројних потешкоћа везаних за судску истрагу, Јанко је успео да се домогне 
Русије и придружи другим устаницима који су тамо нашли уточиште.

Осим Цинцар Јанка и Лазара Мутапа, остала су још забележена имена тројице учесника 
убиства Турака у Босуту: Ђорђе из Рамаће, Марко из Јагњила и Јован из Вишеваца. Они су 
се преко Засавице пребацили у Кузмин, где су сазнали да ће Турци коначити у Босуту. У 
Кузмину су платили запрежна кола која су их превезла до босутске скеле.94

Према другој верзији, коју је изнео Гаврило Исаковић у писму Стефану Стратимировићу 
14. августа 1806. године, чак 25 наоружаних Мачвана је прешло Саву на месту рамањског 
збега, у близини Босута. Потом су колима стигли до села, где су око 9 сати увече посекли 
Турке, који су стигли у сеоски „виртсхаусˮ око 8 увече.95

Бој на Равњу и издаја у Босуту

Бој на Равњу одиграо се авгу-
ста 1813. године у шанчевима између 
реке Саве и баре Засавице. Турску 
војску предводили су босански ве-
зир Деренделија и Сулејман паша 
Скопљак. После седамнаест дана 
крвавих борби српски устаници 
предвођени Карађорђем, Милошем 
Обреновићем, Стојаном Чупићем и 
другим главарима, морали су да се по-
вуку са положаја. Шанчеве је до смрти 
бранио Зека Буљубаша са својим 
голаћима. Када им је нестало џебане, 
тукли су се цепаницама, кошница-
ма, ножевима и голим рукама. Пораз 

91  Расправа судбеног одсека Ратног савета у предмету погибије босанских Турака на аустријском земљишту, извршене од 
Цинцар-Јанка и Лазара Мутапа, од 15. септембра 1806, оригинал: Протокол Ратног савета 1806, Dep. C. No. 816, А. Ивић, Списи 
бечких архива, 3, 1806, Суботица 1937, бр. 264, стр. 336 – 340; Извештај протопрезвитера Гаврила Исаковића (Гаврил Исакович) 
митрополиту Стевану Стратимировићу, Сремска Митровица, 14/27. август 1806 у коме се описују догађаји од 11/24. и 12/25. 
августа 1806. (АСАНУ, бр. 428).
92  Гавриловић С, Војводина и Србија у време Првог устанка, Нови Сад, 1974, 64, 359
93  Ивић А, Између Првог и Другог српског устанка, Загреб 1917, стр. 16-17.
94  Споменик, том 14, САНУ, 1891, 39
95  Перовић Р, Први српски устанак: акта и писма на српском језику, том 1, Београд, 1977, 210
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српских устаника на Равњу означио је и слом Првог српског устанка.
О овој бици се зна готово све. Вековима је Бој на Равњу био предмет интересовања исто-

ричара, књижевника, сликара. Оно што је мање познато јесте легенда везана за срамну издају, 
коју је записао Богољуб Познановић из Грка. Податке о овој легенди Познановић је прикупио 
у Босуту од старих босутских граничара: Ђоке Бошњака, Милинка Станисављевића, Грујице 
Миражића и Стаје Будимчевића.

Познановић наводи у свом тексту да су старци, жене и деца из Србије, уочи слома Првог 
српског устанка, пребегли у Срем, плашећи се турске освете. Збегови су били на Кленку, 
Митровици, Босуту и Рачи. У самој Граници владала је немаштина, јер су сви радно способни 
мушкарци отишли на фронт, да се бију са Французима. Највећа глад владала је у збеговима 
у Босуту и Рачи.

Због опасности од заразних болести босутски и рачански збег морали су да одлеже 
контумац код Бешкупије ћуприје, на подолици званој Стара Сава. То је било старо корито 
реке Саве, за које нико није памтио када је туда река текла. Чували су их Брођани који беху 
заменили одсутне домаће граничаре.

Брођани су били веома строги и нису допуштали гладним људима да сами набаве храну, 
нити су им они доносили штагод за јело. Мештани Босута су помагали колико су могли, али 
ни сами нису имали довољно хране за себе. Комад хлеба је плаћан по „цванцик ,ˮ па га опет 
није било довољно. Помоћ у храни је стизала чак из фрушкогорских села. Забележено је да 
је Тоша Поповић из Лежимира, заједно са многим другим људима, колима хлеб доносио и 
делио га избеглицама. Ипак, све то је било недовољно и глад је почела већ да узима данак. 
„Срце цепајућа вриска изгладнеле деце, поче се небу дизати. Босутске жене очију сушиле тих 
дана нису, слушајућ врисак, који је зраком а особито ноћу јечо.ˮ 96

Када више нису знали како да дођу до хра-
не, избеглице су позајмљивале чамац од ћурчије 
Николе Будимчевића који се бавио риболовом, и 
ноћу прелазиле на другу обалу, у Мачву. Тамо су 
на њивама крали свој рођени кукуруз и доносили 
га својој нејачи, не би ли је некако прехранили. 
Из турског логора који је био одмах ту, уз обалу, 
отварали су пушчану ватру на избеглице, док су 
прелазили реку. Многи су тако побијени из пушака 
или су се подавили у Сави. Глад је, ипак, била јача и 
људи се нису обазирали на опасност, настављајући 
да прелазе у Србију.

Последњих дана карантина међу избегли-
цама се појавила срдобоља од које људи почеше 
да умиру. Аустријска власт појача блокаду и за-
брани сваки контакт са избеглицама. Мртве нису 
смели сахрањивати у босутском гробљу, већ на 
Бешкупији, уз Саву. Касније је река, одрањајући 
обалу, однела ове гробове.

Све то време, на другој обали Саве, српски 
устаници предвођени Стојаном Чупићем „Змајом 

96  Змеановић К, Познановић Б, Свеоци народног предања око гроба Филипа Вишњића, Илок, 1887, 51-60

Стојан Чупић (1765-1815)



69

од Ноћаја ,ˮ храбро су се тукли са Турцима. Напослетку, нестаде им џебане и Стојан хитно одас-
ла своје момке у Митровицу да купе фишеке са барутом од митровачких трговаца. Устаници 
су седели у својим шарамповима и избацивали тек покоју пушку на Турке, штедећи муницију. 
Карађорђеви трешњеви топови ћутали су као заливени, јер ни за њих не беше барута.

Легенда даље каже да је Стојан узнемирено шетао дуж савске обале, ишчекујући џебану 
да од Митровице пристигне. Устанички шарампов који је био близу Саве, јасно се видео са 
потеса „правац ,ˮ са сремске обале реке. Туда је ходио један капетан Брођанин који беше овде 
дошао у инспекцију да прегледа кордонске страже редом све до утврђења Раче. Овај капетан 
је одраније познавао Чупића и, угледавши га на другој обали реке, поздрави га и упита да 
ли ће се одржати у борби са Турцима. Стојан му отпоздрави и, не сумњајући у познаника, 
добродушно одговори да се не боји Турака да их је још толико, али му понестаје барута, и 
сад све зависи од тога да ли ће на време пристићи из Митровице.

Турци нису знали да устаници оскудевају у баруту, и већ су се спремали да дижу шаторе 
и беже преко Дрине, јер нису могли Чупићу да доскоче. Капетан се после ових речи поздрави 
са Змајем од Ноћаја и оде у Босут, а Стојан оста да чека помоћ.

Капетан из Брода потом прегледа стражу на „Пркосуˮ и на босутској скели, па се одмах 
упути поред Саве, иза сеоских плацева, на Бешкупију, у инспекцију тамошњих стража. Док 
је корачао потесом између села и Старе Саве, наједном му прође отровна мисао кроз главу. 
Намисли да прода крв српских јунака за дебеле новце. Одмах нареди момцима из пратње да му 
довезу чамац са босутске скеле, и да дозову Турке преко Саве, који су у свом логору боравили.

Граничари једва некако довикаше Турке и, кад им се ови одазваше, капетан позва једног 
од турских заповедника да у чуну дође до пола реке. Потом и сам завесла у свом чамцу и дође 
до пола речне матице. Када богато одевени турски бег дође до капетановог чамца, привезаше 
поребарке чамце један уз други и заподенуше разговор.

Капетан упита Турчина да ли ће ускоро разбити Чупићеву војску, а турски бег му од-
говори да се спремају да дижу шаторе и преко Дрине кући иду, јер Чупићу „псу каурскомˮ 
не могу ништа. На то му капетан рече да зна тајну помоћу које могу разбити устанике, и да 
ће му је саопштити ако му плати два бурета злата. Турчин је био лукав, па се стаде цењкати 
и погађати са похлепним Брођанином и најпосле се погоде да цена буде једно буре дуката.

Турчин се одвезе до обале и мало после тога његов чамац се поврати назад, где га је 
на пола реке чекао капетан, једва се одржавајући у чамцу да га брза вода не однесе. Бег је у 
чамцу носио буре које је служило као војничка каса. Одмах привезаше чамце и преко дасака 
преваљаше тешко буре. Када је каса била у капетановом чамцу и кад развезаше чунове, он 
рече Турчину да Чупићева војска више нема џебане, и да пожуре да разбију Србе, пре него 
што им фишеци са барутом стигну из Митровице.

Турчин весело потера свој чун. Кад стиже до обале, пресрећан искочи у плићак и отрча 
својима у логор да саопшти лепу вест. Толико је био узбуђен да се није сетио да привеже 
чамац, већ га вода однесе. Касније је тај чамац ухватио рибар Будимчевић и дуго времена 
са њим рибарио.

Турци потом навалише као курјаци на Чупићев шарампов. Срби су се храбро бранили, 
али кад видеше да је све узалудно, јер барут никако није стизао из Митровице, устаници 
одлучише да се повуку и напусте шанчеве. Повлачили су се преко баре Засавице, и ту се 
многи подавише. Једино је Зека Буљубаша са својим голаћима остао да се бори до последњег 
човека. Ту је јуначки погинуо, тукући се ханџарима, цепаницама, кошницама и голим рукама. 
Напослетку, Равње паде у турске руке.

Легенда даље каже да је брођански капетан после срамне издаје натоварио своје благо 
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на кола и побегао у Митровицу. Друмом кроз Босут пролазио је баш кад се прве пушке за-
чуше из прека, са мачванске стране. Целим путем до куће пожуривао је кочијаша да што пре 
стигне и дукате преброји. Кад је приспео у Митровицу, забравио се у „квартиљу ,ˮ и буре стао 
разваљивати. Чим га је отворио, имао је шта и да види: буре је било пуно ексера! Капетан је 
био обманут и кажњен за своју похлепу.

Неко време после преваре капетан се трудио да за његову срамоту нико не сазна, али ни 
једна тајна не остане заувек скривена. Турци су се свуда хвалили како су преварили швап-
ског официра, па вест на крају дође и до обрштера брођанског, који је био Србин. Он позва 
капетана на саслушање, па цео случај потанко истражи. Кад кривица би доказана, капетан 
допаде робије, а обрштер посла извештај вишој команди.

Легенда о срамној издаји и заслуженој казни вели да је, недуго потом, вест о капетановој 
срамоти дошла до самог ћесара у Бечу. Овај одмах нареди да му доведу капетана у двор. До-
тераше му Брођанина у ланцима, заједно са оним буретом пуним ексера. Кад је саслушао 
целу причу о подлој издаји српских јунака, цар нареди да капетана залију истопљеним оловом 
у некој рупи у зиду.
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БОСУТ У ЖУПАНИЈИ
СРИЈЕМСКОЈ (1881-1914)

Аустро-Угарском нагодбом од 1867. године држава је подељена на Аустријско царство и 
Угарско краљевство, са заједничким владаром Фрањом Јосифом I. Хабсбуршка монархија се 
тако трансформисала у Аустро-Угарску двојну монархију. Следеће године закључена је Хрват-
ско-угарска нагодба којом је Срем припао Краљевини Далмацији, Хрватској и Славонији, 
односно административном подручју Сријемске жупаније 
са седиштем у Вуковару.

Жупанија Сријемска је била подељена на десет котара 
(вуковарски, илочки, шидски, иришки, румски, винко-
вачки, жупањски, митровачки, старопазовачки и земун-
ски) и три града (Митровица, Карловци, Петроварадин). 
Сријемска жупанија је била друга по величини жупанија 
у саставу Хрватске и Славоније. Захватала је површину 
од 6.865 км2. Жупанија је 1904. године бројала 381.739 ста-
новника.1

У Скупштини Жупаније Сријемске постојале су три 
групе посланика: скупштинари по звању, скупштинари 
велепорезовници и бирани скупштинари. Општина Босут 
није имала своје скупштинаре нити у једној категорији. 
Из околних села постојали су бирани скупштинари: из 
Грка парох Коста Змејановић (†1908), из Мартинаца парох 
Петар Микић, из Кузмина општински бележник Никола 
Љубобратовић (од 1908-1913. године), из Моровића парох 
Илија Шумановић (од 1905-1910. године) и ратар Црепулић 
Љубомир (од 1908-1913. године)...2

Општина Босут
После развојачења Војне крајине формирају се општине у бившим граничарским се-

лима. Испочетка је Босут био под управном општином Грк. Године 1890. устројена је нова 

1  Извештај о стању јавне управе у Жупанији Сриемској за годину 1904, Вуковар, 1905, 86-87
2  Извештај о стању јавне управе у Жупанији Сриемској за годину 1904, Вуковар, 1905, 144; Извештај о стању јавне управе у 
Жупанији Сриемској за годину 1908, Вуковар, 1909, 161; Извештај о стању јавне управе у Жупанији Сријемској за управну годину 
1909, Вуковар, 1910, 170-171

Фрања Јосиф I (1830-1916)
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управна општина Босут, с пореским општинама Босут и Рача, одвојеним од управне општине 
Грк.3 У Митровачки котар је улазило седам општинa из бивше Крајине и пет општина из 
Провинцијала: Босут, Кузмин, Мартинци, Лаћарак, Грк, Чалма, Дивош, Лежимир, Манђелос, 
Гргуревци, Јарак и Шашинци. Босут је био самостална општина све до 1955. године.

Под управом босутске општине дуго времена је било село Рача, које је стално тежило 
да се одвоји у самосталну општину. Жупанијска скупштина је донела закључак 11. децембра 
1902. године, у којем је одбијена молба села Раче за отцепљење од управне општине Босут и 
устројење самосталне управне општине у Рачи. Закључак Скупштине Жупаније Сријемске 
потврдила је 1. октобра 1903. године Висока краљевска земаљска влада, Одјел за унутрашње 
послове.4 Током 1912. године поново је покренута иницијатива за формирање самосталне 
општине у Рачи, али без успеха.5 Сремска Рача је коначно постала самостална општина тек 
1931. године.

Општина Босут је имала следеће приходе: пренета средства од прошле године, приходи 
од акцизе, закуп права општинско-урбарског виноточја, приход од пијачарине и општинског 
сајма, пристојбе од прегледања меса, закуп општинског ловишта, закуп општинског земљишта, 
приход од општинских ливада, приход од општинске шуме, жировине и шишарице, приход 

3  Политичко и судбено раздиељење Краљевина Хрватске и Славоније и реперториј мјеста по посљедцих пописа године 1890., 
Кр. Хрв.-Слав.-Далм. Земаљска влада, Загреб, 1892, 152
4  Извештај о стању јавне управе у Жупанији Сриемској за годину 1904, Вуковар, 1905, 133
5  Извештај о стању јавне управе у Жупанији Сријемској за управну годину 1912, Вуковар, 1913, 142

Gruss aus Bosut (Поздрав из Босута), Budapest: Ung. Lichtdruck Actien-Gesellschaft, (око 1910. год.),
1 разгледница: ручно бојена, 9 x 14 cm, Народна библиотека Србије, Београд
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од најма општинских кућа, пристојбе 
за деобу завичајности, приход од зво-
нарине, приход од оврхе на краљевски 
државни порез, ¼ откупа од јавне 
радње, приход од баждарења, камате 
од општинских главница, пашњачки 
намет на марву, предпрежни намет 
на теглеће коње, утериви заостаци од 
прошлих година, дозвољени постотак 
општинског намета...

Расходи општине Босут су 
били: плате начелника, бележника, 
благајника, писара, послужитеља и 
других запослених, дневнице и путни 
трошкови општинских чиновника и 
служитеља, канцеларијски материјал, 
Народне новине, Службени гласник, 

расвета, огрев, трошкови везани за месни суд, здравство, господарство, шумарство, грађевине, 
општа пучка школа и разне друге потребе.6

Општина Босут је доносила завршне рачуне које је потврђивао управни одбор Жупаније 
Сријемске. Такође је вршен редован преглед пословања општинске благајне, некада и по више 
пута у току једне године.

Босутска општина је од свог оснивања имала проблема са недостатком адекватног просто-
ра за њен рад. Седиште општине налазило се у ондашњем центру села, а садашњем дворишту 
основне школе. Године 1900. из средстава Петроварадинске имовне општине одобрена је 
материјална помоћ општини Босут за изградњу општинске зграде и бележничког стана у ви-
сини од 2.400 К.7 Наредне две године 
из средстава Петроварадинске имовне 
општине одобрена је помоћ општини 
Босут у износу од по 2.000 K за купо-
вину општинске зграде и бележничког 
стана. Општина Босут је 1901. године 
донела одлуку да за своту од 10.000 
круна купи кућу Јулијане Дугошије 
за потребе општинских канцеларија 
и стана за општинског бележника.8 
Године 1907. у Босуту је реновиран 
бележнички стан.9

6  Закони и наредбе тичуће се управе сеоских обћина у Краљевинах Хрватској и Славонији, Загреб, 1887, 154, 155
7  Извештај о пословању управног одбора и о стању управе Жупаније Сриемске за управну годину 1900, Вуковар, 1901, 399
8  Извештај о пословању управног одбора и о стању управе Жупаније Сремске за управну годину 1901, Вуковар, 1902, 149, 372
9  Извешће о стању јавне управе у Жупанији Сриемској за управну годину 1907, Вуковар, 1908, 162

Село Босут и околна места 1910. године

Преглед прихода и расхода управне општине Босут
од 1897-1912. године
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Заступници и службеници Општине Босут
Општином Босут је управљао општински начелник (управитељ) и општински одборници. 

У општини су били запослени: јавни бележник, благајник, писар, послужитељ, редари... Због 
недостатка школованог кадра, босутском општином су најчешће руководили људи рођени 
изван села.

Скупштина Жупаније Сријемске установила је број одборника у појединим општинама 
бившег крајишког подручја. Тако је 1909. године управна општина Босут, за села Босут и 
Рачу, имала по 4 одборника.10

Општинска заступништва одржавала су седнице према потреби на којима се расправљало 
о редовним предметима општинске управе. У периоду од 1897-1917. године у босутској оп-
штини је годишње одржавано од 4 до 11 редовних седница, као и између 1 и 13 ванредних 
седница општинског заступништва.

Године 1870. у босутској општини били су следећи представници: Љубомир Мијатовић 
(председник), Станимир Будимчевић (представник), Георг Дрмановић (представник), Милош 
Обрадовић (одборник), Петар Бродалић (одборник) и Урош Будимчевић.11

Године 1896. начелник босутске управне општине био је Војин Обрадовић, бележник 
Драгољуб Ребић, благајник Милан Прица, а месни судија Негован Спаић.12

10  Извештај о стању јавне управе у Жупанији Сријемској за управну годину 1909, Вуковар, 1910, 145-146
11  АСАНУК, Таблични исказ за год. 1870, протопопијат Митровачки
12  Именик достојанственика, чиновника и јавних службеника Краљевина Хрватске и Славоније, 1896, 88

Црква, школа и босутска општина пре Првог светског рата
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Стаја Будимчевић је изабран 1897. го-
дине за управитеља општине Босут, уместо 
дотадашњег управитеља Рајка Спајића који 
је поднео оставку. Општинско заступништ-
во управне општине Босут изабрало је 1897. 
године за општинског бележника Петра 
Зукановића из Дарувара, а за општинског 
благајника Љубомира Црепајца, који је пре 
тога био благајник општине Кукујевци.

Пошто је Љубомир Црепајац изабран 
1900. године за општинског бележника у 
Грку (где се задржао до 1902. године, када је 
изабран за општинског бележника у Бачин-
цима), служба општинског благајника у Бо-
суту поверена је привремено, до попуњења 
места, општинском бележнику Петру 
Зукановићу.13

Током 1901. године изабрано је ново 
општинско заступништво у Босуту које је 
ступило на дужност 1. јуна. Управитељ управне општине Босут постао је Божа Дворанац, 
док је дужност општинског благајника привремено била поверена Душану Вукмиру.14

Године 1904. бележник и управитељ босутске општине био је Петар Зукановић, благајник 
Урош Вукмир, а месни судија Стеван Мирковић.15

Године 1907. разрешен је дужности општински управитељ Лазар Вучетић, а за управитеља 
је именован општински одборник Петар Обрадовић.16

Општински бележник и писар Петар Зукановић је умро 1908. године, а на његово место 
је изабран благајник Душан Вукмир, који је задржао и благајничке агенде.17

Године 1909. обновљен је избор општинског заступништва у општини Босут, а за новог 
начелника општине изабран је Војин Обрадовић.18

Дана 1. јануара 1913. године општински бележник у Лаћарку Коста Живковић иза-
бран је за општинског бележника у 
Босуту, наместо дотадашњег бележ-
ника Душана Вукмира који је добио 
премештај у Лаћарак.19

Засебно радно место општинског 
благајника у Босуту основано је 1911. 
године, и на ту дужност је постављен 
привремено на 3 године општински 
писар и испитани благајник Милан 

13  Извештај о пословању управног одбора и о стању управе Жупаније Сриемске за управну годину 1897, Вуковар, 1898, 149; 
Извештај о пословању управног одбора и о стању управе Жупаније Сриемске за управну годину 1900, Вуковар, 1901, 166-167
14  Извештај о пословању управног одбора и о стању управе Жупаније Сремске за управну годину 1901, Вуковар, 1902, 151-152
15  Именик достојанственика, чиновника и јавних службеника Краљевина Хрватске и Славоније, 1904, 80
16  Извешће о стању јавне управе у Жупанији Сриемској за управну годину 1907, Вуковар, 1908, 163
17  Извештај о стању јавне управе у Жупанији Сријемској за управну годину 1908, Вуковар, 1909, 184
18  Извештај о стању јавне управе у Жупанији Сријемској за управну годину 1909, Вуковар, 1910, 197
19  Извештај о стању јавне управе у Жупанији Сријемској за управну годину 1912, Вуковар, 1913, 144

Преглед о стању дугова обћине Босут

Преглед прихода од босутске обћинске потрошарине
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(Негована) Миражић (1887-1917).20

Услед ратних прилика сва општинска заступништва у Жупанији Сријемској била су 
распуштена 1914. године, да би у другој половини 1917. године поново била изабрана. Тада 
су уместо општинских управитеља били изабрани општински начелници. У Општини Босут 
изабрано је 21. јула 1917. године 12 одборника на период од три године. Привремени општин-
ски бележник Мирко Ужаровић изабран је за сталног општинског бележника, а уједно му 
је поверена и управа над општином Босут. Пошто је општински благајник Милан Миражић 
умро, на његово место је постављен испитани благајник Милан Пањковић из Кузмина.21

Аустроугарски пописи становништва и имовине
Аустроугарске власти су редовно вршиле попис становништва и имовине у Срему, па су 

тако сачувани и драгоцени подаци за село Босут.
Према попису из 1890. године величина босутског атара је износила 4.239 катастарских 

јутара и 938 хвати. Римокатолички живаљ у Босуту је потпадао под жупу у Моровићу, а 
православни под парохију у Рачи. Бројно стање становништва и имовине у селу Босуту и 
околним салашима је било следеће:22

Босут село – број кућа 125,
становника 770 (мушких 392, женских 378),
59 римокатолика, 3 гркокатолика, 687 православних,
16 евангелика и 5 Јевреја

Банов брод салаш – кућа 1,
становника 1 (мушких 1),
1 римокатолик

Босут устава – кућа 3,
становника 10 (мушких 5, женских 5),
9 римокатолика, 1 православни

Латовац салаш – кућа 6,
становника 10 (мушких 7, женских 3),
2 римокатолика, 8 православних

Слатине салаш – кућа 7,
становника 10 (мушких 9, женских 1),
3 римокатолика, 4 православна, 3 евангелика

20  Извештај о стању јавне управе у Жупанији Сријемској за управну годину 1911, Вуковар, 1912, 176
21  Извештај о стању јавне управе у Жупанији Сријемској за управну годину 1917, Вуковар, 1918, 110-111, 158
22  Политичко и судбено раздиељење Краљевина Хрватске и Славоније и реперториј мјеста по посљедцих пописа године 1890., 
Кр. Хрв.-Слав.-Далм. Земаљска влада, Загреб, 1892, 133
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Шанчине салаш (Стара Сава) – кућа 9,
становника 15 (мушких 12, женских 3),
2 римокатолика, 10 православних, 3 евангелика

Укупно у селу Босуту и салашима – кућа 151,
становника 816 (мушких 426, женских 390),
76 римокатолика, 3 гркокатолика, 710 православних,
22 евангелика, 5 Јевреја

Према „Попису житељства од 31. XII 1900. у Краљевинама Хрватској и Славонијиˮ за 
село Босут је забележено следеће стање:23

Босут
Зграде за становање 206
Житељство 1046
Мушких 533
Женских 513
Римокатолика 93
Грко-источне вере 923
Евангелиста аугсбуршке конфесије 30

Матерински језик:
Хрватски или српски 968
Словенски 1
Словачки 22
Мађарски 35
Немачки 13
Талијански 1
Остали непознато 6

Родни крај:
Из Хрватске и Славоније 972
Угарске 58
Аустрије 1
Из Босне и Херцеговине 1
Од другде из иноземства 9
Непознато 6

23  Попис житељства од 31. XII 1900. у Краљевинама Хрватској и Славонији, Загреб, 1914, 328, 329
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Писменост (старији од 6 год.):
Мушки 433 - чита и пише 214, само чита 4,
не чита и не пише 215
Женски 415 – чита и пише 155, само чита 5,
не чита и не пише 255

Босут устава
Зграде за становање 2
Житељство 20
Мушких 12
Женских 8
Римокатолика 8
Грчко-источне вере 12

Матерински језик:
Хрватски или српски 18
Мађарски 2

Родни крај:
Из Хрватске и Славоније 17
Из Угарске 2
Из Босне и Херцеговине 1

Писменост (старији од 6 год.):
Мушки 10 – чита и пише 9,
не чита и не пише 1
Женски 7 – чита и пише 4,
само чита 1, не чита и не пише 2

Латовац
Зграде за становање 2
Житељство 18
Мушких 14
Женских 4
Римокатолика 3
Грчко-источне вере 14
Евангелиста реформатора 1

Матерински језик:
Хрватски или српски 16
Русински 1
Остали непознато 1
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Родни крај:
Из Хрватске и Славоније 13
Угарске 4
Из иноземства 1

Писменост (старији од 6 год.):
Мушки 12 - чита и пише 2, не чита и
не пише 10
Женски 3 – не чита и не пише 3

Шанчине (Стара Сава)
Зграде за становање 10
Житељство 10
Мушких 7
Женских 3
Римокатолика 7
Грчко-источне вере 3

Матерински језик:
Хрватски или српски 10

Родни крај:
Из Хрватске и Славоније 9
Аустрије 1

Писменост (старији од 6 год.):
Мушки 7 – чита и пише 1,
не чита и не пише 6
Женски 3 – чита и пише 2,
не чита и не пише 1

Ширине
Зграде за становање 10
Житељство 4
Мушких 4
Грчко-источне вере 4

Матерински језик:
Хрватски или српски 3
Румунски 1

Родни крај:
Из Хрватске и Славоније 3
Угарске 1
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Писменост (старији од 6 год.):
Мушки 4 - не чита и не пише 4

Радослав Марковић у својој књизи „Срби у Срему и осечкој околици по занимању 1905ˮ 
наводи и статистичке податке везане за Босут:24

Котар митровачки: Босут

Главни извор издржавања обрада земље своје, под закуп, на 
половину:
породица 184, душа 677

Надничари:
- с кућом и мало земље: породица 5, душа 17
- с кућом: породица 31, душа 103
- без куће: породица 11, душа 21

Гостионичари: породица 2, душа 4

Занатлије: породица 6, душа 25

Трговци: породица 2, душа 7

Намештеници, државни, општински и приватни чиновници и 
остала интелигенција: породица 5, душа 22

Свега: породица 246, душа 876

Према „Попису житељства од 31. XII 1910. у Краљевинама Хрватској и Славонијиˮ о 
Босуту су забележени следећи подаци:25

Босут:
Житељство 1208
Мушких 624
Женских 584
Римокатолика 147
Гркокатолика 12
Грчко-источне вере 1038
Евангелиста аугсбуршке конфесије 11

24  Марковић Р, Срби у Срему и осечкој околици по занимању 1905., Сремски Карловци, 1919, 5
25  Попис житељства од 31. XII 1910. у Краљевинама Хрватској и Славонији, Загреб, 1914, 310-311
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Матерински језик:
Хрватски или српски 1166
Чешки 1
Словачки 4
Мађарски 29
Немачки 8

Мушких испод 6 година – 111
од 6 – 11 година – 83
од 12 – 14 године – 37
од 15 – 24 године – 98
од 25 – 59 година – 250
60 и више година – 45

Женских испод 6 година – 124
од 6 – 11 година – 69
од 12 – 14 године – 30
од 15 – 24 године – 118
од 25 – 59 година – 203
од 60 и више година – 33
непознато – 7

Писменост:
Мушки: чита и пише 315, само чита 3,
не чита и не пише 195
Женски: чита и пише 246, само чита 2,
не чита и не пише 212

У Босуту је, 1910. године било укупно 450 кућа, од чега је свега 133 било саграђено од 
тврдог материјала, док је 226 кућа било од ћерпича или набоја, а 91 кућа од дрвета. Осим 
тога, 74 објекта су била направљена од трске или сламе. Од 450 домова 315 зграда је било 
покривено чврстим материјалом, а 61 шиндром.26

Станови у селу Босуту 1910. године

Површина у квадратним километрима 64.75

Зграде за становање од камена или опеке 133

Темељ од камена или опеке, а горња грађа од черпића 
или иловаче (набоја) 181

Посве од черпића или иловаче (набоја) 45

26  Исто, 377
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Посве од дрвета или дрво измешане грађе 91

Кров од љупинца, опеке, лима и остале чврсте грађе 315

Кров од дасака (шиндре) 61

Од трске или сламе 74

Укупан број зграда за становање 450

Кријумчарење у реjону Босута
Босут је од свог оснивања, заједно са Рачом, Грком и другим пограничним селима, важио 

за место у којем се интезивно кријумчарила роба из Босне и Србије у Аустрију.
Почетком XX века постојале су краљевске главне царинарнице у Земуну, Митровици и 

Кленку, као и царинске испоставе у Рачи, Јарку, Купинову, у Митровици на савској обали и 
у Кленку...27 Дуж границе уз реку Саву, била је устројена финанцијална стража.

У Аустроугарску су кријумчарене свиње и дуван из Босне, као и ракија из Србије. Заједно 
са свињама у Срем је уношена и „свињска зараза .ˮ Кријумчари свиња су уз новчану надо-
кнаду набављали „марвинске путницеˮ од општинских чиновника, који су тако учествовали 
у шверцу.

Бан је 1902. године означио Босут, заједно са још осам пограничних села из шидског, 
митровачког и румског котара, као кријумчарско гнездо које треба ставити под строгу ре-
дарствену контролу, јер се у овим местима шверцује ракија из Србије. Појачана контрола 
се састојала у томе што је сваки становник ових места приликом преласка царинске линије 
морао да има путни лист, који је прибављао код надлежне области. Притом је био дужан да 
властима изнесе разлог због којег прелази границу. Сваки недозвољени прелазак границе 
кажњавао се глобом од 10-80 К, односно затвором од 1-8 дана. Иста казна је изрицана свима 
који би дању били затечени на путевима који не воде до њихових њива, односно ако би ноћу, 
од 22 часа до зоре, били затечени изван места пребивалишта, без оправданог разлога.28

Погранична служба је током 1907. године хватала кријумчаре свиња и говеда из Србије 
у Срем. У шверцовању су учествовали и поједини Босућани и Рачани који су ухапшени и 
осуђени.29 Следеће године шверц свиња и говеда из Краљевине Србије је сасвим искорењен, 
а из Босне знатно умањен.30

Једно кријумчарење у ширем рејону Босута је, међутим, ушло у народну легенду. Према 
локалном предању које се преноси са колена на колено у Црној Бари и другим мачванским 
селима, после Мајског преврата 1903. године Петар I Карађорђевић је границу прешао на 
подручју између Раче и Црне Баре. Будућег краља Србије су двојица Црнобараца превезла 
чамцем преко Саве, скривеног у великом бурету, које је било избушено на врху, да би пре-
столонаследник могао да дише. Чамџије су преузеле буре од униформисаних аустријских 
цариника, не знајући притом шта возе. На србијанској страни Црнобарац Павле Агић је на-
товарио буре на запрежна кола и, уз помоћ неколико униформисаних завереника, превезао 

27  Извештај о стању јавне управе у Жупанији Сријемској за управну годину 1909, Вуковар, 1910, 120
28  Извештај о пословању управног одбора и о стању управе Жупаније Сриемске за управну годину 1902, Вуковар, 1903, 235
29  Извешће о стању јавне управе у Жупанији Сриемској за управну годину 1907, Вуковар, 1908, 289
30  Извештај о стању јавне управе у Жупанији Сријемској за управну годину 1908, Вуковар, 1909, 292
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Карађорђевића у Богатић, где га је преузела друга кочија.
Двадесет година касније, након завршетка Првог светског рата, краљ Петар I Карађорђевић 

није заборавио услугу Црнобараца приликом његовог тајног пребацивања у Србију, па је Пав-
лов син, Драгић Агић (Станковић), био први Црнобарац који је служио војни рок у Краљевој 
гарди.31 На свом тајном путу до српског престола преко Раче и Црне Баре, будући краљ Србије 
је прошао и кроз Босут.

31  http://www.crnabara.com/informacije.php
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БОСУТ У ПРВОМ
СВЕТСКОМ РАТУ (1914-1918)

Ратни сукоби између Аустро-Угарске и Србије започели су 12. августа 1914. године, када 
је аустријска војска прешла реку Саву у Срему. Босут се на почетку рата нашао на самој 
граници између две зараћене стране, на узвишењу наспрам мачванске равнице, те је због 
тога доста страдао.

На целој линији фронта дуж реке Саве били су изграђени ровови и фортификациони 
системи. Аустријске војне власти су терале месно становништво да кулучи на изградњи 
утврђења и шанчева.

У Босуту су и пре Првог светског рата боравиле мање аустријске пограничне војне 
јединице. Тако је остало забележено да се аустријски војник Франц Рабл утопио у Босуту 
1911. године, где је и сахрањен.

Босут је нарочито много страдао уочи Дринске битке, која је трајала од 6. септембра до 
11. новембра 1914. године. Српска артиљерија која је била на положају код Равња, гранати-
рала је у поноћ 5/6. септембра 1914. године село Босут. Према српским војним извештајима, 
Аустријанци су слабим снагама држали Босут, Петровце, Сремску Митровицу, Јарак и друга 
погранична места, па је био планиран продор I српске армије на овим правцима у ноћи између 
5. и 6. септембра.1

Међутим, пробој српске I армије на територију Срема извршен је код Купинова. Коман-
дант аустријских трупа генерал Оскар Поћорек је у знак одговора 7. септембра концентрисао 
јаке снаге аустријске 5. армије на потесу Босут – Рача – Амајлије, уз Дрину, и већ сутрадан 
напао II српску армију, док је 4. аустријска армија напала III српску армију, преносећи те-
жиште рата на Дрину.2

Српска Врховна команда је одмах обуставила напредовање I армије у Срему и пребацила 
своје снаге према Дрини, у сусрет Аустријанцима. Тако је Босут после неколико бурних дана 
остао изван ратних дејстава. Док су се водиле најтеже борбе, Босућани су евакуисани у Грк и 
Моровић. Избеглиштво је трајало кратко и мештани су се вратили у село, чим је аустријска 
војска ушла у Србију.3 Међутим, већина босутских кућа су у међувремену биле опљачкане.

Више Босућана је настрадало од артиљеријске ватре српске војске која је гађала 
аустријске положаје. Босућанин Димитрија Живанић, стар 32 године, погинуо је 1914. годи-
не од артиљеријске ватре из Мачве, када је погођена кочија са аустријским официрима које 
је возио. Такође, Рајко Богдановић, рођен 1880. године, погинуо је током ратних дејстава.

Православни храм, школа, учитељски стан и општинска зграда су порушени у 

1  Лукић Ђ, Битка на Дрини 1914, Београд, 1966, 56-57
2  Павичић С, Хрватска војна и ратна повиест и Први свјетски рат, 1999, Загреб, 285
3  Летопис основне школе у Босуту



86

артиљеријској размени ватре између српске и аустријске војске. Аустријски положаји су се 
налазили у непосредној близини ових објеката, па је српска армија, гађајући непријатеља, 
оштетила и све зграде у центру села.4

Познати чешки новинар и путописац јеврејског порекла, Егон Ервин Киш, који је про-
шао Балкан као учесник Церске и Колубарске битке у аустроугарској војсци, веома је во-
лео српски народ и хвалио Србе као војнике. У свом ратном дневнику „Запиши то, Киш!ˮ 
помиње Босут и Рачу кроз које је пролазио на својим ратним путовањима. Између осталог, 
Киш бележи следеће:

„Петак, 11. септембар 1914.
...Маршујемо преко Саве за Славонију лепим понтонским мостом који су поставили 

инжењерци, утрошивши за њега материјал у вредности од милион круна. Стижемо на полу-
острво Рача што га својом кривином ствара Сава. Обала је заштићена бодљикавом жицом и 
вучјим јамама. Мост чувају хрватски трећепозивци и монитори. Наша регимента поставља 
страже на обали Саве код Босута и јужно од Раче у једној малој тврђави; наша и 16. компанија 
представљају главну резерву у месту које су напустили становници. Команду над нама пре-
узео је мајор Банаух; он је прилично нервозан и само се дере уоколо као и у Писеку. Копамо 
ровове и чујемо пред нама учесталу артиљеријску и пешадијску паљбу. На станици стоји 
један воз спреман за полазак. Јуче је обешен шеф станице јер је Србе обавештавао о поласку 
возова. Сем тога, у Доњем Броцу су обешени људи који су наводно Србима кукурикањем 
указивали на кретањем наших трупа...

Недеља, 13. септембар 1914.
...У седам изјутра кренули су наши кувари до регименте на Босуту да следују провијант...
...Насеље је евакуисано. Само у једној од напуштених кућа пронађена је једна болесна 

беспомоћна старица. Изгледа да су је већ домобрански војници нахранили, јер на њеном лежају 
има још остатака војничког хлеба. И ми смо се према старици, која је духовно потпуно свежа 
и врло разговорљива, понели као Самарићани, а наш лекар јој даје лекове.

Пада слаба киша. Стабла јабука су у другом цвату. И дивљи леандер је пун бледоцрвених 
цветова. Преко поља лутају гладни сеоски пси, вране крстаре ваздухом као у стрељачком 
строју, растерују их авиони...

Субота, 10. октобар 1914.
...Готово монотоном концерту праскања пушака, граната и топовских кугли придружиле 

су се данас као допуна 24-cm хаубице које ће од сада дејствовати са наше стране. Топови су 
укопани у земљу далеко иза нас, код Босута, њихова танад плове ваздухом као лађе...”5

Чувени српски књижевник Милош Црњански је боравио у овим крајевима као аустријски 
каплар. Црњански је ратовао „у блату и снегу Срема, у селу Кукујевци ,ˮ као и у „барама код 
Раче“, где га је снашла азијска колера. Болест је пребродио у Шиду, одакле је пребачен у 
вуковарску болницу. У својим војевањима пролазио је више пута и кроз село Босут.6

Аустријанци су после неуспешног десанта србијанске војске на сремску територију сурово 

4  Летопис Српске православне парохије у Босуту; Молба Српске православне црквене општине у Босуту од 26. октобра/8. 
новембра 1923. године, Архив Србије и Црне Горе, Београд, бр. фонда 69
5  Киш Е. Е, Запиши то, Киш! – ратни дневник, Нови Сад, 1983, 107-109, 138
6  Црњански о себи, 281-282
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казнили сремско становништво. Хапсили су и одводили угледне грађане и српске родољубе у 
интернацију, злостављали, убијали и пљачкали становништво, палили куће, пленили црквена 
звона и претапали их у топовску муницију... Највише је страдало погранично становништво, 
међу којима и мештани села Босута. Власти су убрзо забраниле употребу ћирилице, рад кул-
турно-просветних удружења и наставу у народним основним школама. Уведен је полицијски 
час и забрањено ноћно кретање. Забрањени су народни скупови и политичко деловање.

Пошто је босутско становништво било углавном српске националности, аустријске 
власти нису имале много поверења, па су на самом почетку рата значајно повећале број гра-
ничара у селу. Према сведочењу појединих мештана, српски обавештајци су у више наврата 
прелазили Саву и долазили на салаше у Латовцу, код поверљивих људи, како би прикупљали 
информације о броју и наоружању пограничних аустријских јединица. Босућани су им радо 
помагали и одавали аустријске положаје. Аустријанци су сумњали да неко од мештана шаље 
сигнале из учитељског стана и са црквеног торња српској војсци преко Саве, у Мачви. Црква, 
школа и учитељски стан налазили су се непосредно уз савску обалу, на месту где се данас 
налази пространо школско двориште.

Сумња је пала на сеоског учитеља Данила Делића, који је убрзо ухапшен и, свезаних 
руку и ногу, без хране и пића, држан четири дана у шуми, под оптужбом да је «комита». 
Најпосле, учитеља Данила Делића аустријске власти су осудиле на смрт, али казна није из-
вршена. Наиме, писар Карол Ванделек, Чех из Карлових Вари, који је служио у аустроугарској 
војсци, уништио је смртну пресуду и тако спасао учитеља Делића.7 Аустријанци су ухапсили 
тридесетак Босућана и отерали их у Сремску Митровицу, где су их држали као таоце на-
редних годину дана.8

Одмах на почетку рата у Босуту су били мобилисани сви војно способни мушкарци. 
Поједини мештани, као Лазар (Живана) Лукић, препливали су Саву и пријавили се као 
добровољци у српску војску.

Многи Сремци су се на фронту предали Русима. Од српских заробљеника формирани су 
Добровољачки одреди у Одеси. Потом су се добровољци, после дугог путовања преко Сибира 
и пловидбе морем, пребацили на Солунски фронт, где су се прикључивали српској војсци.

Поједини Босућани, као Душан (Драгољуба) Миражић, погинули су на Солунском 
фронту. Многи су изгинули на Добруџи и на другим бојиштима. Урош Николић из Босута, 
као редов Прве српске добровољачке дивизије, борио се у Добруџи против Бугара.9

Следећи Босућани су стекли статус српског добровољца у Првом светском рату:10

7  Летопис основне школе у Босуту
8  Чекеринац Илинка, Село Босут у рату, Нови Сад, 1968, 13
9  Петровић И, Сремски добровољци у Првом светском рату, Зборник III-IV, Завичајни музеј Рума, 1999/2000, 188
10  Архив Војводине Нови Сад, Ф99, кут. 28, Комисија за ликвидацију аграрне реформе Вуковар (1920-1941), Општина Босут; 
Добровољачки гласник: часопис Удружења ратних добровољаца 1912-1918, бр. 27, Београд

1. Ађански (Јована) Стеван - борац
2. Бошковић (Михајла) Радован - неборац
3. Бошњак (Марка) Негован - неборац
4. Будимировић (Васе) Младен - неборац
5. Будимировић (Војина) Станко - борац
6. Дрмановић (Лазара) Радован - борац
7. Крстић (Танасија) Јован - борац
8. Малешевић (Срете) Јован - борац

9. Миражић (Драгољуба) Душан - борац
10. Николић (Живана) Урош - борац
11. Перуновић (Милана) Стеван - неборац
12. Петровић (Живана) Сава - борац
13. Седларовић (Цветина) Живан - неборац
14. Тадић (Саве) Ђуро - неборац
15. Лукић (Живана) Лазар - борац
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Од 15 Босућана који су били добровољци у Првом светском рату, деветорица су има-
ли статус борца, а шесторица добровољца неборца. Добровољачка уверења су издавана 
добровољцима и члановима њихових породица почетком 30-тих година XX века. На основу 
ових уверења бивши добровољци и њихови потомци су добијали од државе од 5-8 јутара об-
радиве земље. Тако је остао сачуван препис добровољачког уверења Министарства војске 
и морнарице Краљевине Југославије од 27. јуна 1932. године, којим Добровољачка секција 
Ђенералштабног одељења признаје почившем Миражић (Драгољуба) Душану из Босута 
статус добровољца – борца.11

Било је, међутим, случајева да поједини Босућани нису успели да докажу свој статус 
добровољца. Министарство војске и морнарице у извештају од 30. децембра 1931. године 
није признало статус добровољца земљораднику Душану Обрадовићу – Којићу из Босута, 
који је живео у породичној задрузи у кући број 41, заједно са незаконитом женом Цветом 
Будимировић и децом Јеленом и Душаном. Зато је Душан Обрадовић уз помоћ сведока по-
кушавао да докаже да је био добровољац у Првом светском рату. Ратар из Буђановаца Сава 
Урошевић, бивши поднаредник Санитетског одељења 11. југословенског пука, сведочио је 

11  Архив Војводине Нови Сад, Ф99, кут. 28, Комисија за ликвидацију аграрне реформе Вуковар (1920-1941), Општина Босут

Списак добровољачких уверења добровољаца из Босута
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18. фебруара 1932. године пред Краљевским 
јавним бележником у Сремској Митровици, 
да су Рајко Крстић из Мартинаца и Душан 
Обрадовић из Босута били добровољци у 
српској војсци. Урошевић у свом сведочењу, 
за које је дан касније положио и заклет-
ву пред мартиначким парохом Јованом 
Микићем, тврди да су се Рајко Крстић и Ду-
шан Обрадовић пријавили као добровољци 
поручнику Немањи Павловићу у Кастел 
Сараоину12 у Француској дана 10. октобра 
1918. године, те да их је поручник уписао у 
добровољце. Потом су Крстић и Обрадовић 
били на служби у Санитетском одељењу 11. 
југословенског пука, касније претвореног у 
29. пешадијски пук Котор-Бока, под запо-
ведништвом команданта пука потпуков-
ника Гргура Ристића. Командир им је био 
др Драгутин Илић, а санитетски референт 
мајор Јанковић. Сава Урошевић завршава 
сведочење тврдњом да је био поднаредник 
Душану Обрадовићу и Рајку Крстићу, те да 
му је због тога добро познато да су они били 
добровољци у српској војсци.

На основу овог сведочења, аграрни 
интересент Душан Обрадовић је покуша-
вао да оствари право на 5 јутара обрадиве 
земље као добровољац – неборац. Међутим, 
решењем Краљевске банске управе у Новом Саду од 10. децембра 1932. године одузето му је 
ово земљиште, јер није признат за добровољца, а његова породична задруга је имала 20 јутара 
и 1.573 квадратних хвати земље13, па није могао добити земљу ни као субјект аграрне реформе. 
Ово решење је, по жалби Душана Обрадовића, потврдило и Министарство пољопривреде 
Краљевине Југославије.14

Поједини Босућани су се предавали Русима на Источном фронту, али се нису пријављивали 
у српску војску као добровољци, већ су остали у Русији као заробљеници до краја рата. Неки 
од њих су учествовали и у руском грађанском рату. Неколико њих се никада нису вратили 
кућама, као браћа Петар и Сава Будимировић. Следећи Босућани су се предали Русима и 
остали цео рат у заробљеништву:15

12  Кастелсаразен (фр. Castelsarrasin) је насељено место у Француској, у региону Средишњи Пиринеји, у департману Тарн и 
Гарона. (прим. аут.)
13  Једно катастарско јутро садржи 1.600 квадратних хвати, односно 5.754,64 m². (прим. аут.)
14  Архив Војводине Нови Сад, Ф99, Комисија за ликвидацију аграрне реформе Вуковар (1920-1941)
15  Чекеринац Илинка, Село Босут у рату, Нови Сад, 1968, 14-15

Добровољачко уверење Душана Миражића
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1. Белић Живан
2. Бошњак Рајко
3. Бродалић Бранко
4. Будимировић Петар
5. Будимировић Сава
6. Дрмановић Урош
7. Миражић (Лалин) Иван 
8. Миражић Милан – Либра
9. Обрадовић Јован

10. Вучетић Мирослав
11. Бошковић Стеван
12. Богдановић Лазар
13. Голубовић Урош
14. Живанић Лазар
15. Обрадовић – Канин Рада

Више Босућана су као војници аустроугарске војске страдали у Првом светском рату и 
сахрањени у туђини. Стеван Стојаковић из Босута, са кућном адресом на броју 46, умро је 
1916. године у заробљеништву на острву Асинарији у Италији. Стеван је рођен 1883. године у 
Босуту, од оца Живана и мајке Фате Стојаковић. Мобилисан је 1914. године у Аустроугарски 
70. пешадијски пук и послат на србијанско ратиште, где је заробљен и пребачен на острво 
Асинарију у Италији. Тамо је оболео од куге и 1916. године преминуо у кужној болници. 
Сведоци који су га последњи пут видели, Лазар Лукић и Мика Жупунски, тврдили су да је 
у зиму 1916. године тешко оболео и да је доспео у кужну болницу на острву Асинарији, где 
је убрзо преминуо, о чему су чули посредно, али га нису видели. Проглашен је мртвим пре-
судом Краљевског судбеног стола у Сремској Митровици од 16. маја 1931. године, на захтев 
сина Војина Стојаковића из Босута.16

Офанзива немачко-аустријских трупа од 5. октобра 1915. године, која је завршила 
повлачењем српске војске преко Албаније и окупацијом Србије, донела је ратно затишје у 
Босуту наредне три године, јер се линија фронта удаљила од реке Саве.

Многи Срби, после уласка аустријске и немачке војске у Србију, били су током зимских 
месеци 1915/16 године интернирани у аустријске, мађарске, немачке и чешке логоре. После 
напорног вишедневног пешачења, колоне изнурених ратних заробљеника и интернираних 
цивила сабирале су се у окупираном Београду, а потом преко Земуна стизале у Сремску 
Митровицу и друге сабирне центре.

Казниона у Сремској Митровици била је, аустроугарском војном наредбом од 7. октобра 
1915. године, претворена у сабирни центар ратних заробљеника и интернираца.17 Преко 14.000 
заробљеника и интернираца прошло је кроз митровачку казниону у периоду од октобра 
1915, па до фебруара 1916. године. Пошто је капацитет казнионе био око хиљаду места, 
услови смештаја, исхрана и хигијена су били јако лоши. Људи, а нарочито мала деца, која су 
била одвојена од родитеља у посебне логорашке групе, умирали су од колере, дизентерије, 
тифуса, упале плућа, исцрпљености, хладноће и глади. Дневно је умирало и по десет 
душа. Митровчани су доносили храну, одећу и обућу и дотурали је својим сународницима. 
Међутим, 228 ратних заробљеника и интернираца остало је заувек да лежи на војничком 

16  Архив Војводине Нови Сад, Ф126/II-8114/33
17  Дневник др Милана Костића, управника митровачке казнионе, Музеј Срема, Срем. Митровица, инв. бр. 7610
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делу митровачког православног гробља.18

У току Првог светског рата, нарочито 
1917. и 1918. године, појављује се у Срему зе-
лени кадар, састављен од мобилисаних Срба 
који су дезертирали из аустријске војске. 
Из Босута су у зеленом кадру једно време 
провели Жарко Спаић и Митар Савић. На 
крају рата се такође појавило и неколико 
разбојника из Србије, који су под маском 
освете покушавали да опљачкају богатије 
мештане, али су у томе брзо били спречени.

Пред крај рата, Срби из Краљева, Кру-
шевца, Ваљева, Смедерева, Пожаревца, 
Врњачке Бање, Трстеника и других места, 
бежали су из градова и села у којима су били 
интернирани и покушавали да се дочепају 
својих кућа. Многи су на путу до куће про-
лазили кроз Сремску Митровицу и окол-
на места, одакле су кренули на мучни пут 
изгнанства. Тако се један број Србијанаца 
обрео и у Босуту, покушавајући да пређу 
реку Саву.

Босућани, предвођени учитељем Да-
нилом Делићем, помагали су бившим ин-
тернирцима који су бежали из Мађарске у 
Србију, да пређу државну границу.19 Пре-
лазак реке Саве био је веома опасан због 
бројних финанса и жандарма који су чува-
ли граничну линију. Поред свега, стотине 
Србијанаца је успешно пребачено чамцима у Мачву, захваљујући босутским родољубима: 
Ради Обрадовићу, Драгићу Вучетићу, Даки Лазовићу, Живану Лукићу, Љубинку Живанићу, 
Милану Косанићу, Жарку Спаићу...

Крај Првог светског рата дочекан је у Босуту са великим одушевљењем, јер је коначно 
створена српска држава са обе стране Саве.

У босутској општини се чувао албум са фотографијама и кратким текстовима о Првом 
светском рату. Породице у којима је било писмених чланова, позајмљивале су овај албум 
и читале га у зимским вечерима. Нажалост, овај албум је нестао у Другом светском рату.20

18  Дрезгић О, О жртвама Првог светског рата, Српски Сион бр. 5, Сремски Карловци, 1995, 90-93
19  Летопис основне школе у Босуту
20  Чекеринац Илинка, Село Босут у рату, Нови Сад, 1968, 15, 16, 22
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БОСУТ ИЗМЕЂУ ДВА
СВЕТСКА РАТА (1918-1941)

Босут у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца 
(1918-1929)

После Првог светског рата и распада Аустро-Угарске монархије, Велика народна скуп-
штина Војводине је 25. новембра 1918. године у Новом Саду донела одлуку о присаједињењу 
Краљевини Србији. Регент Александар I Карађорђевић, у име свог оца краља Србије Пе-
тра I, прогласио је 1. децембра 1918. године Краљевину Срба, Хрвата и Словенаца. Тако 
су се Босућани који су махом досељени из Мачве и Србије, после два века поново нашли у 
заједничкој држави са својом матицом.

Босут у Дунавској бановини Краљевине 
Југославије (1929-1941)

Законом о називу и подели Краљевине на 
управна подручја од 3. октобра 1929. године, 
Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца је преиме-
нована у Краљевину Југославију. Успостављена 
је Дунавска бановина као једна од девет управних 
јединица Краљевине Југославије. Дунавска бано-
вина је била друга по величини и обухватала је: 
Банат, Бачку, Барању, већи део Срема, Шумадију, 
Пожаревачку Мораву и Стиг. Првобитно су сре-
зови Сремска Митровица и Шид били укључени 
у Дринску бановину, али су после бројних 
противљења припојени Дунавској бановини. На 
челу бановине се налазио бан који је био пред-
ставник краљевске власти, док су самоуправна 
тела била: Бановинско веће и Бановински одбор.

Између општина Босут и Сремска Рача на-
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стао је спор 1936. године око исправке границе сеоских атара. После катастрофалне поплаве 
из 1932. године која је погодила стару Рачу, Петроварадинска имовна општина је 1934. го-
дине даровала Сремској Рачи као помоћ за подизање новог села 115 јутара и 26 квадратних 
хвати зиратне земље која је лежала на територији општине Босут. Тражено је, такође, да 
се Сремској Рачи припоји још 387 јутара и 400 квадратних хвати шуме Петроварадинске 
имовне општине. На тај начин је било планирано да се граница рачанског атара прошири све 
до железничке пруге. Овој одлуци су се успротивили представници босутске општине која 
је и сама била веома сиромашна. Општина Босут је тражила да јој се уместо одузете шуме 
додели део шума Петроварадинске имовне општине „Кљештевица“ која је тада припадала 
знатно богатијој општини Кузмин. Општина Кузмин се противила овом решењу због бројних 
кузминских салаша који су се налазили на Кљештевици. Спор је решен тако што је општина 
Босут уступила шуму Жупању општини Сремска Рача, док је општина Кузмин предала шуму 
Кљештевицу на коришћење општини Босут. Обе шуме су биле приближно исте величине, 
тј. око 1.000 јутара.1

Општинско поглаварство Босут
Године 1932. општински одборници у Босуту били су: Цветин Обрадовић (председник 

општине), Милован Миражић, Младен Дрмановић, Витомир Седларовић, Милош Миражић, 
Негован Бошњак, Петар Обрадовић и Живан Седларовић.2

Године 1934. општински одборници у Босуту били 
су: Милан Дрмановић – Мика (председник општине), 
Алимпије Обрадовић (члан општинске управе), Живан 
Миражић (члан општинске управе), Јован Обрадовић, 
Јован Ађански, Живан Миражић, Душан Богдановић, 
Милош Воиновић, Милован Миражић, Сава Обрадовић, 
Милета Миражић, Спаса Ердег, Никола Спаић, Милош 
Лазовић, Сава Перуновић и Цветин Перуновић.3

Године 1937. општински одборници у Босуту били 
су: Милан Дрмановић – Мика (председник општине), 
Миливој Седларовић, Рада Обрадовић, Ђорђе Обрадовић, 
Живан Седларовић, Живан Миражић, Милан Живанић, 
Милан Миражић, Јован Богдановић и Илија Рауш.4

Године 1939. општински одборници у Босуту били 
су: Милован Миражић (1897-1941) (председник општине), 
Недељко Вучетић, Ђорђе Обрадовић, Милош Обрадовић, 
Миливој Седларовић, Крста Дрмановић, Јован Обрадовић, 
Живан Миражић, Јован Спаић и Младен Дрмановић.5

1  Архив Војводине Нови Сад, Ф126/II-5637/37
2  Архив Војводине Нови Сад, Ф126/II-22623/32
3  Архив Војводине Нови Сад, Ф126/II-46928/34
4  Архив Војводине Нови Сад, Ф126/II-84220/37
5  Архив Војводине Нови Сад, Ф126/II-47015/39

Милован Миражић (1897-1941)
и Јелисавета Миражић (1897-1944)
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Општински службеници
Босут је у Дунавској бановини био самостална општина у саставу среза Сремска Ми-

тровица. Општинско поглаварство у Босуту су чинили: председник (начелник) Општине, 
Општинска управа и Општински одбор.

У општини Босут 1934. године били су запослени као управни општински службени-
ци: бележник, благајник, писар, оврховодитељ (извршилац), два општинска стражара и два 
пољочувара. Као стручно особље била је запослена једна бабица. Бележник је поред својег 
посла обављао и дужност благајника, док је један од службеника обављао хонорарно и дуж-
ност општинског поштоноше. Место општинског бележника је било главно службеничко 
место у општини, док су преостала места била споредна службеничка места.

Општинског бележника је бирао Општински одбор на основу конкурса, док су остали 
општински службеници бирани по молби, на предлог општинске управе. Одлука о избору 
достављала се надзорној власти. Општински службеници приликом ступања на дужност 
полагали су заклетву пред председником (начелником) општине.

Отпуштање службеника на споредним службеничким местима који нису чланови 
пензијског фонда, а немају 10 година службе која се рачуна у пензијски стаж, вршио је 
Општински одбор на предлог Општинске управе или Председника општине. Уколико су 
службеници били чланови пензијског фонда и имали најмање 10 година пензијског стажа, 
могли су бити отпуштени само због крупног преступа, по казни.

Општински благајник је пре ступања на дужност полагао општини јемчевину у висини 
својих годишњих принадлежности.

Канцеларијски службеници су били под над-
зором општинског бележника који им је издавао 
потребна упуства за рад и оцењивао њихов учинак. 
Службеници на споредним местима су за немаран 
однос према радном месту могли бити кажњени: 
писменим укором, одузимањем плате до 8 дана, 
умањењем плате у износу од 25% и отпустом из 
службе. Радно време службеника је било макси-
мално 8 сати дневно.

Општински писар, извршитељ и бабица су има-
ли плату у износу од по 400 динара, док су општин-
ски стражари добијали 220 динара, а писарски веж-
беник 50 динара. Чувари поља су исплаћивани «у 
нарави». Општинским службеницима је исплаћиван 
и минули рад за године проведене у служби. Бележ-
ник је добијао месечни додатак на плату у износу од 
700 динара, стан од шест одељења на коришћење, 
200 кв.хв. земље и месечни путни паушал од 280 ди-
нара. Сви општински службеници су имали плаћене 
путне трошкове приликом службеног путовања ван 
босутске општине. Службеници су такође имали 
плаћено боловање и одсуство, бесплатно амбу-
лантно и болничко лечење и потребне лекове, као 

Статут о уређењу награде председника
општине и чланова Општинске управе

из 1934. године
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и обештећење у случају повреде на раду.6
Статутом Општинске управе у Босуту из 1934. године одређено је да председнику бо-

сутске општине следи награда у износу од 1.500 динара годишње, док чланови управе нису 
добијали никакву накнаду за свој рад. Такође председнику општине је следовао годишњи 
путни паушал у износу од 2.100 динара за службена путовања унутар сремскомитровачког 
среза, док је за путовања изван среза добијао посебну надокнаду. Чланови општинске управе 
и општински одборници су добијали по 20 динара за путни дан.7

Општински службеници у Босуту 1938. године били су: Урош Миражић (бележник и 
благајник), Милован Спаић (извршилац), Лазар Бошковић (писар), Славко Обрадовић (писар-
ски вежбеник), Миливој Димић (редар) и Бранко Дакић (редар). Следеће године као редари 
су били запослени Петар Голубовић и Никола Милутиновић.8 Витомир Обрадовић Канин је 
пред рат постао општински писар.

6  Архив Војводине Нови Сад, Ф126/II-54642/38
7  Архив Војводине Нови Сад, Ф126/II-16410/34
8  Архив Војводине Нови Сад, Ф126/II-54642/38

Јавне грађевине у Босуту 1940. године: 1. црква, 2. школа са учитељским станом, 3. зграда општине,
кафана и затвор, 4. бележников стан, 5. општинска штала, 6. здравствена амбуланта са јавним купатилом
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Буџет Општине Босут
Општина Босут је имала самостални буџет који се мењао током година: 9

Година Износ буџета у динарима

1932 136.294,02
1933 159.835,43

1937/38 145.075,16
1938/39 158.072,00
1939/40 177.222,00

У предрачуну прихода и расхода општине Босут за 1932. годину предвиђено је да ће 
општина остваривати приходе од следећих делатности: закуп општинске потрошарине од 
пића и сечења меса, закуп општинског земљишта, закуп општинског ловишта, закуп превоза 
на реци Босуту, најамнина општинске куће, оврха на државном порезу, камате на обвезнице 
инвестиционог зајма (7%) и ратне штете (3,5%), телефонски разговори приватних лица, пре-
несена средства и неприкупљени приходи из прошле године и други непредвиђени приходи.

У истом предрачуну исказани су расходи на укупно седам позиција: општинско погла-
варство, месни суд, здравство, господарство, грађевине, разне општинске потребе и народна 
основна школа.

Расходи босутске Општине предвиђени за општинско поглаварство били су: пла-
та, доплатак и додатак на плату и путни трошкови за општинског начелника, бележника 
(уједно и благајника), извршитеља, писара и редара, награда писарском вежбенику, набавка 
канцеларијског материјала, расвета општинских просторија, трошак вођења пореске оврхе, 
службене новине и књиге закона.

Расходи за месни суд су се односили на набавку уредских књига и штамбиља.
Расходи везани за здравство су били: плата општинске примаље (бабице), плата мртво-

зорника, допринос за Црвени крст, осигурање општинских намештеника, набавка лекова за 
здравствену станицу Босут и покриће болноопскрбних трошкова.

Расходи босутске општине везани за господарство су били следећи: осигурање општин-
ских зграда, чишћење димњака, државни порез, бански прирез, пристојба за телефонске 
разговоре, претплата на телефон, поправка скеле и допринос општинском пољопривредном 
одбору за унапређење пољопривреде.

Расходи везани за грађевине у општини Босут били су: набавка огрева, поправка и 
кречење општинске зграде, поправка општинске ограде, отплата дуга за градњу школе у 
Босуту, ограђивање сеоског гробља и изградња тротоара кроз село.

За разне општинске потребе били су предвиђени следећи трошкови: уплата у пензиони 
фонд за општинске чиновнике, подвози за општинске потребе, трошак војних регрутација, 
трошак исхране стражара, поштоноша и других за случај мобилизације, огрев за општин-
ског бележника, уље за подове општинских просторија, допринос за насип за општинско 
земљиште, допринос за одржавање зграда среског начелства, набавка одеће и обуће за два 
општинска редара, пренесени издаци из прошле године и други непредвиђени трошкови.

9  Архив Војводине Нови Сад, Ф126/II-19274/32, 14548/33, 84220/37, 54642/38, 47015/39
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Расходи Општине Босут везани за сеоску школу 
односили су се на: допринос за школски буџет и набавку 
разних потрепштина.10

Предрачун прихода и расхода Општине Босут одо-
бравала је Краљевска банска управа Дунавске бановине, 
Управно одељење, Одсек за самоуправе. Мањак у оп-
штинском буџету покриван је општинским прирезом на 
државни непосредни порез.

У предлогу буџета расхода и прихода Општине Босут 
за општински пољопривредни одбор 1938/39. године били 
су предвиђени приходи у укупној висини од 8.090 динара 
од доприноса Општине Босут и разних непредвиђених 
прихода.

У истом предлогу буџета били су предвиђени следећи 
расходи у укупној висини од 8.090 динара: награда бикару, 
допринос среском пољопривредном одбору, неисплаћени 
допринос из ранијих година, путни трошкови чланова 
комисије за куповину и лиценцирање приплодних грла, 
издржавање приплодних бикова, куповина приплодних 
нерастова, косидба ливада, довоз и садевање сена, лечење 
општинских приплодних грла, набавка пољопривредних 
књига и часописа и разне друге потребе.

Буџет расхода и прихода Општине Босут за Општин-
ски пољопривредни одбор одобравало је Среско начелство у Сремској Митровици.11

Прописаног основног државног пореза у општини Босут у 1937. години било је 103.400,68 
динара, док је наредне 1938. године било 96.939,25 динара.12

Општинска потрошарина од пића и сечења меса 1930/31. године, побирана је по закуп-
цима и износила је:

1. Од хектолитра вина и бермета (50 дин.)
2. Од хектолитра пива домаћег или страног (30 дин.)
3. Од хектолитра ракије до 12 ступњева јаке (150 дин.)
4. Од хектолитра ракије преко 12 ступњева јаке, рума, ликера и др. жест. пића

(150 дин.)
5. Од хектолитра шпирита, опредељеног за пиће (600 дин.)
6. Од комада говечета преко године дана старога (10 дин.)
7. Од комада телета испод године дана старога (5 дин.)
8. Од комада свињчета преко 50 кг тешкога (5 дин.)
9. Од комада свињчета испод 50 кг тешкога (2 дин.)

10. Од комада брава, овце, козе, јарца (3 дин.)
11. Од комада јагњета и јарета (2 дин.) 13

10  Архив Војводине Нови Сад, Ф126/II-19274/32
11  Архив Војводине Нови Сад, Ф126/II-54642/38
12  Архив Војводине Нови Сад, Ф126/II-47015/39
13  Архив Војводине Нови Сад, Ф126/II-22623/32

Предрачун Општине Босут за 1933. 
годину, Архив Војводине Нови Сад,

Ф126-II-14548-33
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Карта Босута и околних места
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Аграрна реформа у Босуту
После стварања Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, спроведена је аграрна реформа 

с циљем да се укину феудални односи у новоствореној држави и колонизују северни, на-
ционално мешовити крајеви, нарочито Војводина, као и да се странцима велепоседницима 
одузму велики земљишни поседи. Осим тога, српска влада на Крфу је обећала 1917. године 
сваком добровољцу, бившем поданику Аустро-Угарске, да ће након завршетка рата добити 
бесплатно земљиште.

Аграрна реформа је вршена кроз експропријацију великих земљишних поседа и распо-
делу земље сељацима беземљашима и ратарима са малим поседом. По једном домаћинству 
је дељена онолика површина земљишта коју су могли укућани сами да обраде. Предност 
приликом расподеле имали су ратни војни добровољци и инвалиди, као и удовице и сирочад 
погинулих бораца.

Испочетка је било предвиђено да се сељацима земљиште даје у привремени закуп по 
повољним условима, све до коначне расподеле великих поседа. Није било допуштено давање 
земље у подзакуп или отуђивање ораница, већ су закупци морали сами да обрађују парцеле. 
Постојале су следеће категорије аграрних интересената: добровољци, месни интересенти, 
унутрашњи колонисти, оптанти, избеглице и други аграрни насељеници.

До краја 1924. године делимично су експроприсани велики земљишни поседи и подељени 
аграрним интересентима. После тога је била допуштена могућност откупа земљишта и 
вршене су ревизије постојећег стања, јер је доста људи умрло без наследника. Такође, многи 
нису обрађивали земљиште које им је додељено, већ су га напуштали или давали у аренду.
Жупанијски аграрни уред из Вуковара доносио је решења о одузимању земљишта колонистима 
који су је добили 1924. године из фонда Државног шумског ерара на Кљештевици. Тако је 
колонисти Јездимиру Нешићу из Београда 1927. године одузето 8 катастарских јутара земље, 
јер се није населио на добијеном поседу, нити га је обрађивао, већ је оранице давао у аренду 
за 4.000 динара годишње. Наведених 8 јутара земљишта додељено је добровољцу Љубомиру 
Јокићу из Грка. После смрти Цветина Јовановића из Босута који није имао наследнике, 
Жупанијски аграрни уред је 1928. године доделио 3 к.ј. земљишта које је бесправно користио 
Драгојло Јовановић, сиромашној породици Ангелине Миражић из Босута. Аграрни уред је 
1926. године одузео 8 к.ј. земље Државног шумског ерара на Кљештевици од добровољца 
Косте Грујића. Пошто су ово земљиште бесправно користили Стева Вурдеља и Мата Котур из 
Грка, уред га је доделио 1929. године добровољцу борцу Урошу Николићу из Босута.14

У управној општини Босут, Жупанијски аграрни уред из Вуковара није спровео поступак 
утврђивања субјеката аграрне реформе. Уместо тога, подељено је земљиште у привремени 
закуп у рудини Кљештевици.

Пустара Кљештевица је између два рата била велики посед Краљевског државног шум-
ског ерара површине око 400 катастарских јутара у катастарској општини Мартинци. На 
основу Закона о ликвидацији аграрне реформе на великим поседима, ово земљиште је дељено 
добровољцима и аграрним интересентима из Босута, Грка и Сремске Раче. У делу Кљештевице 
који је био заштићен насипом од поплава налазило се 12 јутара и 659 квадратних хвати 
земљишта предвиђеног за расподелу, док је у небрањеном делу Кљештевице, између Саве 
и насипа, било чак 51 јутро и 1.000 квадратних хвати земљишта. Земљиште које је остало у 
форланду реке Саве било је плављено сваког пролећа, па је већина аграрних интересената 

14  Архив Војводине Нови Сад, Ф99, Комисија за ликвидацију аграрне реформе Вуковар (1920-1941)
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тражила земљиште иза насипа. Новоизграђени насип пресецао је на два дела и смањивао 
површине појединих парцела на Кљештевици, па су закупци тражили да им се надокнади 
изгубљена површина доделом земљишта у брањеном делу атара. Шума Кљештевица која је 
припадала пореској општини Кузмин, раздвајала је катастарску општину Босут од пустаре 
Кљештевице у катастарској општини Мартинци, на којој су дељене парцеле.

На основу Закона о добровољцима дељено је бесплатно обрадиво земљиште свим 
учесницима Првог светског рата који су напустили аустроугарску војску и добровољно се 
пријавили у српску војску. Добровољци који су имали статус борца добили су од Краљевине 
Југославије по 8 јутара и 1.100 квадратних хвати обрадиве земље, док су добровољци неборци 
добили по 5 јутара земље, као награду за оданост мајци Србији. Многи потомци добровољаца 
и данас обрађују ове оранице.

Комисија за ликвидацију аграрне реформе у Вуковару, која је имала надлежност за 
подручје Дунавске бановине, наложила је добровољцима из Босута, који су ступили у војску 
Краљевине Србије у току Првог светског рата, да докажу добровољачки статус уверењима 
Министарства војске и морнарице, како би им било бесплатно додељено обрадиво земљиште.

Следећи Босућани су бесплатно добили оранице:

1. Ађански (Јована) Стеван, кућа бр. 144, борац, добио 8 ј. 1100 кв. хв. земље
2. Бошковић (Михајла) Радован, кућа бр. 185, неборац, добио 5 ј. земље
3. Бошњак (Марка) Негован, кућа бр. 122, неборац, поседује 18 ј. 1032 кв. хв. вла-

стите задружне земље, добио 5 ј. земље
4. Будимировић (Васе) пок. Младена наследници: кћи Марина Пејић из Батроваца 

и удовица Лепосава Будимировић из Босута, кућа бр. 51, неборац, добио 5 ј. 30 
кв. хв. земље

5. Будимировић (Војина) пок. Станка (†1921) наследници: синови Кузман и Про-
ка Будимировић из Босута, кћери Јованка Будимировић из Босута и Милка 
Поштић из Кузмина и удовица Јулка Будимировић рођ. Вукојевић, кућа бр. 83, 
борац, добио 8 ј. 1100 кв. хв. земље

6. Дрмановић (Лазара) Радован, кућа бр. 165, борац, добио 8 ј. 1100 кв. хв. земље
7. Крстић (Танасија) Јован, кућа бр. 88, борац, добио 8 ј. 1100 кв. хв. земље
8. Малешевић (Срете) Јован, кућа бр. 6, борац, добио 8 ј. 1100 кв. хв. земље
9. Миражић (Драгољуба) пок. Душана наследници: син Петар Миражић из Босута, 

кћери Богдановић Даринка из Босута и Обрадовић Љубинка из Грка и удовица 
Миражић Јеца из Босута, кућа бр. 87, борац, добио 8 ј. 1100 кв. хв. земље

10. Николић (Живана) пок. Уроша наследници: кћер Николић Љубица и удовица 
Николић Пелка из Босута, кућа бр. 29, борац, добио 8 ј. 1100 кв. хв. земље

11. Перуновић (Милана) Стеван, кућа бр. 27, неборац, поседује 23 ј. 11 кв. хв. вла-
стите задружне земље, добио 5 ј. земље

12. Петровић (Живана) Сава, кућа бр. 172, борац, добио 8 ј. 1100 кв.хв. земље
13. Седларовић (Цветина) Живан, кућа бр. 5, неборац, поседује 23 ј. 810 кв. хв. вла-

стите задружне земље, добио 5 ј. земље
14. Тадић (Саве) Ђуро, кућа бр. 87, неборац, добровољац колониста родом из Ореш-

ког Брда код Кулен Вакуфа, срез Петровац, беземљаш, добио 5 ј. земље
15. Лукић (Живана) Лазар, кућа бр. 49, борац, добио 8 ј. 1100 кв. хв. земље

Вишак земље преко добровољачке компетенције могли су добровољци да узму као 
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аграрни интересенти, али максимално до 10 јутара земље по домаћинству, укључујући и 
властиту земљу.

Добровољци и наследници преминулих добровољаца из Босута, овластили су 11. фебру-
ара 1933. године за аграрне одборнике Живана Седларовића и Саву (Стевана) Перуновића, 
да могу у њихово име и за њихов рачун склапати нагодбе, заступати их пред техничким 
вештаком и склапати уговоре за премер земљишта са овлашћеним цивилним геометром 
Костом Шмитом из Сремске Митровице.

На основу Закона о ликвидацији аграрне реформе на великим поседима из 1931. и 1933. 
године, Комисија за ликвидацију аграрне реформе у Вуковару, донела је 6. октобра 1933. 
године одлуку да дотадашњи аграрни закупци земљишта из Босута постану субјекти аграр-
не реформе. Били су то углавном беземљаши и домаћини са малим поседима којима је 
Комисија додељивала земљиште у површини од 1-3 јутра по повољној цени. У случајевима 
када је аграрни субјекат преминуо, експропијација је вршена у корист наследника. Парцеле 
од једног јутра су биле дугачке од 200-300 хвати и веома узане. Велики број парцела је про-
узроковао трасирање нових атарских путева, па је геометар предлагао укидање непотребних 
и отварање нових ленија. Тада су проглашени следећи месни интересенти и тзв. аутоколо-
нисти из Босута:15

1. Белић (Ђоке) Живан, кућа без броја, 2 члана породице, 9 ј. сопствене земље, 
додељено у закуп 2 ј.

2. Бошковић (Михајла) пок. Ђоке наследници, кућа бр. 93, 2 члана породице, 
беземљаш, додељено у закуп 3 ј.

3. Будимчевић пок. Цветина син Милутин, кућа бр. 89, 3 члана породице, 6 ј. 1200 
кв.хв. сопствене земље, додељено у закуп 1 ј.

4. Војновић (Срђана) Милош, кућа бр. 222, 2 члана породице, беземљаш, додељено 
у закуп 2 ј.

5. Војновић (Срђана) Милан, кућа бр. 84, 2 члана породице, беземљаш, додељено у 
закуп 2 ј.

6. Голубовић (Војина) Урош, кућа бр. 161, 1 члан породице, беземљаш, додељено у 
закуп 800 кв.хв.

7. Голубовић (Војина) Петар, кућа бр. 161, 3 члана породице, беземљаш, додељено 
у закуп 1 ј.

8. Ђурђевић (Лазара) Лазар, кућа бр. 345, настањен у Грку, 2 члана породице, 
беземљаш, додељено у закуп 1 ј.

9. Жакић (Тоше) Младен, кућа без броја, 3 члана породице, беземљаш, додељено у 
закуп 1 ј.

10. Јовановић (Маце) Бранко, ужива земљу Ђурђевић Николе, кућа без броја, 3 чла-
на породице, беземљаш, додељено у закуп 1 ј. 800 кв.хв.

11. Јовановић (Стојка) Живан, кућа без броја, 1 члан породице, беземљаш, додељено 
у закуп 1 ј.

12. Јовановић пок. Драгојла наследница жена Даница, кућа без броја, беземљаш, 
додељено у закуп 2 ј.

13. Јовановић пок. Душана удовица Драга, преудата Ненадовић, кућа без броја, 2 
члана породице, беземљаш, додељено у закуп 3 ј.

15  Исто
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14. Јовановић пок. Стеве удовица Драга, преудата за Стеву Ађанског, кућа бр. 144, 4 
члана породице, беземљаш, додељено у закуп 1 ј.

15. Јовановић пок. Стојка наследници, кућа без броја, 1 члан породице, беземљаш, 
додељено у закуп 2 ј.

16. Јовановић (Ивана) Вида, кућа без броја, беземљаш, додељено у закуп 800 кв.хв.
17. Јајић (Саве) Владимир, без куће, 2 члана породице, беземљаш, додељено у закуп 

800 кв.хв.
18. Лазаревић (Милке) Лука, кућа без броја, 4 члана породице, беземљаш, додељено 

у закуп 2 ј. 800 кв.хв.
19. Лакатуш (Фрање) Јосип, кућа бр. 142, 7 чланова породице, 2 ј. сопствене земље, 

додељено у закуп 1 ј.
20. Лађевчанин (Младена) Стева, кућа бр. 178, 1 члан породице, беземљаш, 

додељено у закуп 1 ј.
21. Миражић пок. Јована удовица Ангелина, без куће, 3 члана породице, 1 ј. соп-

ствене земље, додељено у закуп 3 ј.
22. Момировић (Ковинке) Стева, кућа без броја, самац, беземљаш, додељено у закуп 

1 ј.
23. Милошевић (Младена) Војин, кућа без броја, 4 члана породице, беземљаш, 

додељено у закуп 1 ј
24. Митровић пок. Саве наследници, кућа без броја, 7 чланова породице, беземљаш, 

додељено у закуп 1 ј.
25. Мишковић (Петра) Милош, кућа бр. 83, 4 члана породице, беземљаш, додељено 

у закуп 3 ј.
26. Момировић (Тоше) Маринко, кућа бр. 180, 1 члан породице, беземљаш, 

додељено у закуп 1 ј. 800 кв.хв.
27. Милошевић (Младена) Ђока, кућа без броја, 1 члан породице, беземљаш, 

додељено у закуп 2 ј.
28. Миладиновић (Милана) Душан, кућа без броја, самац, беземљаш, додељено у 

закуп 1 ј.
29. Миладиновић (Радована) Цвеја, кућа без броја, 5 чланова породице, беземљаш, 

додељено у закуп 3 ј. 630 кв.хв.
30. Ненадовић (Обрада) Спаса, рођ. Петровић, законита жена Јове Ненадовића, кућа 

без броја, беземљаш, додељено у закуп 1 ј.
31. Николић пок. Живана наследници, нема куће, 4 члана породице, беземљаш, 

додељено у закуп 1 ј.
32. Николић (Лазара) Живан, кућа бр. 56, 1 члан породице, беземљаш, додељено у 

закуп 1 ј.
33. Новоселац (Цвеје) Пера, кућа без броја, 1 члан породице, беземљаш, додељено у 

закуп 2 ј. 800 кв.хв.
34. Ненадовић пок. Живана и пок. Милице наследник син Никола, кућа без броја, 1 

члан породице, беземљаш, додељено у закуп 800 кв.хв.
35. Ненадовић пок. Чеде удовица Ковинка, преудата за Маринка Момировића, кућа 

бр. 180, сама, беземљаш, додељено у закуп 800 кв.хв.
36. Обрадовић (Милоша) Живан, кућа број 198, 2 члана породице, беземљаш, 

додељено у закуп 4 ј.
37. Обрадовић (Петра) Лазар, кућа без броја, 1 члан породице, беземљаш, додељено 

у закуп 2 ј.
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38. Обрадовић (Кате) Игњат, кућа број 135, 2 члана породице, беземљаш, додељено 
у закуп 3 ј.

39. Обрадовић пок. Обрада удовица Љубица, кућа бр. 154, 1 члан породице, 6 јутара 
сопствене земље, додељено у закуп 1 ј.

40. Обрадовић (Љубе) Марко, кућа бр. 81, 6 чланова породице, 11 ј. сопствене земље, 
додељено у закуп 1 ј.

41. Обрадовић пок. Ивана наследници, кућа бр. 94, 7 чланова породице, 10 ј. соп-
ствене земље, додељено у закуп 1 ј.

42. Пршан (Ђуре) Михајло, кућа бр. 137, 4 члана породице, 1 ј. 800 кв.хв. сопствене 
земље, додељено у закуп 1 ј.

43. Петрењ (Андрије) Стеван, кућа бр. 165, 7 чланова породице, 2 ј. сопствене 
земље, додељено у закуп 1 ј.

44. Петровић (Милана) Ана, кућа бр. 218, 2 члана породице, беземљаш, додељено у 
закуп 1 ј.

45. Петровић (Милана) Петар, кућа без броја, 2 члана породице, беземљаш, 
додељено у закуп 1 ј.

46. Петрењ (Андрије) Милан, кућа бр. 173, 3 члана породице, беземљаш, додељено у 
закуп 1 ј. 800 кв.хв.

47. Панић (Алексе) Александар, кућа бр. 113, 2 члана породице, 3 ј. сопствене земље, 
додељено у закуп 1 ј.

48. Пиља (Мике) Лазар, кућа бр. 24, 4 члана породице, беземљаш, додељено у закуп 
1 ј.

49. Петровић (Милана) Кузман, кућа бр. 21, 3 члана породице, 6 ј. сопствене земље, 
додељено у закуп 1 ј.

50. Павловић (Дамјана) Васа, кућа бр. 195, 3 члана породице, 4 ј. сопствене земље, 
додељено у закуп 1 ј.

51. Петровић (Обрада) Трива, кућа бр. 22, 2 члана породице, беземљаш, додељено у 
закуп 1 ј.

52. Петровић (Обрада) Боја, кућа бр. 22, 3 члана породице, 1 ј. сопствене земље, 
додељено у закуп 1 ј. 800 кв.хв.

53. Савић (Јована) Цветин, кућа без броја, 4 члана породице, беземљаш, додељено у 
закуп 4 ј.

54. Савић пок. Петра наследници, кућа бр. 112, 4 члана породице, беземљаш, 
додељено у закуп 1 ј.

55. Стефановић пок. Паулине наследник – Стефановић (Павла) Антон, кућа без 
броја, 3 члана породице, беземљаш, додељено у закуп 1 ј. 800 кв.хв.

56. Ужвар (Марцике) Ђура, нема куће, 5 чланова породице, беземљаш, додељено у 
закуп 1 ј. 920 кв.хв.

Аграрни интересенти из Босута су 11. фебруара 1933. године овластили аграрне одбор-
нике Милоша Војиновића и Игњата Обрадовића, да могу у њихово име и за њихов рачун 
склапати нагодбе, заступати их пред техничким вештаком и склапати уговоре за премер 
земљишта са овлашћеним цивилним геометром.16 Године 1934. аграрни одборници у Босуту 
су били: Шандор Панић и Јосип Јуранић.

16  Исто
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Имовинско-правни односи између аграрних закупаца су били веома компликовани, а 
фактичко стање на терену није одговарало правном стању у поседовним књигама. Зато је 
било неопходно ново размеравање и разграничење поседа закупаца, уз њихово присуство.

Комисија за ликвидацију аграрне реформе у Вуковару донела је 6. октобра 1933. године 
одлуку да следећим аграрним закупцима земљишта из Босута одузму оранице, јер не могу 
да постану субјекти аграрне реформе:

1. Беланић пок. Петар, без наследника
2. Вујичић пок. Дамјан, без наследника
3. Војновић Срђан, одрекао се права у корист Војновић Милана
4. Голубовић Александар, непознат у Босуту, живи у Рачи
5. Дрмановић пок. Душана наследници се одрекли права
6. Ђурђевић Никола, одрекао се права у корист Јовановић Бранка
7. Јовановић (Стојка) Рада, напустио земљу и одрекао се права
8. Јовановић Ката, непозната у Босуту
9. Јовановић Милан, непознат у Босуту

10. Косанић Вида, удова пок. Томе Косанића, преудата за Алексу Богдановића чла-
на задруге у кући бр. 6, који поседује 18 јутара властите земље

11. Малешевић Кристина, удова пок. Саве, преудала се за Богдановић Николу који 
има 18 ј. задружне земље

12. Николић пок. Живана наследници се делимично прихватили права
13. Ненадовић Ана, непозната у Босуту
14. Ненадовић (Митра) пок. Неге наследници изгубили право
15. Петровић Иван, изгубио право јер живи у Митровици као музичар, а земљу даје 

у закуп
16. Петровић пок. Обрада земљу уживају Петровић (Обрада) Боја и Петровић (Об-

рада) Трива
17. Петровић пок. Николе супруга не живи у Босуту, напустила земљу и живи код 

сина калуђера у Јесеницама, з.п. Плашки, пола јутра њене земље ужива Квас 
Милош

18. Савић (Јована) пок. Јаше земљу ужива Савић (Јована) Цветин
19. Стефановић пок. Јована ћерка Марија, удата за млинара Антуна (Фрање) Ердега 

који има 11 ј. 480 кв.хв. властите земље
20. Шаготлић пок. Мартина земљу ужива Петрењ (Андрије) Милан
21. Малешевић (пок. Чедомира) Евстатије (Јестратије), није уписан као закупац
22. Обрадовић (Цветина) Душан, има 20 ј. 1573 кв.хв. задружне земље, није му при-

знат статус добровољца

Комисија за ликвидацију аграрне реформе је донела 30. априла 1935. године одлуку о 
расподели преосталих парцела на Кљештевици:

1. Ађански (Стевана) Јован, нема куће, 2 члана породице, беземљаш, додељено у 
закуп 1 ј. 540 кв.хв.

2. Арамбашић (Лојзе) Ђура, нема куће, 6 чланова породице, беземљаш, додељено у 
закуп 2 ј.

3. Ађански (Стевана) Милош, нема куће, 3 члана породице, беземљаш, додељено у 
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закуп 2 ј.
4. Бандер (Адама) Јошка, нема куће, 1 члан породице, беземљаш, додељено у закуп 

1 ј.
5. Војновић (Ћире) Марко, нема куће, 3 члана породице, беземљаш, додељено у 

закуп 1 ј.
6. Вукмировић (Станице) Јован, нема куће, 4 члана породице, 2 ј. Властите земље, 

додељено у закуп 1 ј.
7. Гавриловић (Живана) Миладин, нема куће, 4 члана породице, беземљаш, 

додељено у закуп 1 ј.
8. Гавриловић (Живана) Каменко, нема куће, 3 члана породице, беземљаш, 

додељено у закуп 1 ј.
9. Гламочлија (Адама) Станко, нема куће, 2 члана породице, беземљаш, додељено у 

закуп 1 ј.
10. Дакић (Јована) Бранко, нема куће, 1 члан породице, беземљаш, додељено у закуп 

1 ј.
11. Ђурђевић (Лазара) Милан, нема куће, 2 члана породице, беземљаш, додељено у 

закуп 1 ј.
12. Ђурђевић (Лепосаве) Вукадин, нема куће, 1 члан породице, беземљаш, додељено 

у закуп 1 ј.
13. Исајловић (Милана) Иван, кућа бр. 197, 1 члан породице, 1 ј. 400 кв.хв. властите 

земље, додељено у закуп 1 ј.
14. Јајић (Саве) Владимир, нема куће, 2 члана породице, 800 кв.хв. аграрне земље, 

додељено у закуп 1 ј.
15. Јокић (Петра) Стеван, кућа бр. 212, 3 члана породице, беземљаш, додељено у 

закуп 1 ј.
16. Јовановић (Владимира) Живан, кућа бр. 183, 5 чланова породице, беземљаш, 

додељено у закуп 1 ј.
17. Јуранић (Фрање) Јосип, кућа бр. 142, 8 чланова породице, 2 ј. властите земље, 

додељено у закуп 2 ј.
18. Квас (Стевана) Милош, нема куће, 5 чланова породице, 1 ј. властите земље, 

додељено у закуп 2 ј.
19. Лађевчанин (Младена) Стеван, кућа бр. 178, 1 члан породице, 1 ј. аграрне земље, 

додељено у закуп 1 ј.
20. Лукић (Живана) Петар, кућа бр. 19, 6 чланова породице, 4 ј. властите земље, 

додељено у закуп 2 ј.
21. Лукић (Живана) Цветин, кућа бр. 19, 4 члана породице, 4 ј. властите земље, 

додељено у закуп 2 ј.
22. Момировић (Мирка) Васа, нема куће, 2 члана породице, беземљаш, додељено у 

закуп 1 ј.
23. Миладиновић (Радована) Цвеја, кућа без броја, 5 чланова породице, 3 ј. 630 

кв.хв. аграрне земље, додељено у закуп 338 кв.хв.
24. Милутиновић (Петра) Никола, кућа бр. 215, 1 члан породице, беземљаш, 

додељено у закуп 1 ј.
25. Миражић (Јована) Недељко, нема куће, 6 чланова породице, 3 ј. 800 кв.хв. вла-

стите земље, додељено у закуп 2 ј. 931 кв.хв.
26. Миражић (Радивоја) Лазар, нема куће, 3 члана породице, 6 ј. властите земље, 
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додељено у закуп 1 ј.
27. Миражић (Цветина) Гавра, кућа бр. 58, 5 чланова породице, 3 ј. властите земље, 

додељено у закуп 2 ј.
28. Обрадовић (Велимира) Војин, кућа бр. 13, 4 члана породице, 3 ј. властите земље, 

додељено у закуп 1 ј.
29. Панић (Алексе) Александру – Шандору, кућа бр. 113, 2 члана породице, 3 ј. вла-

стите земље, 1 ј. аграрне земље, додељено у закуп 1 ј.
30. Петровић (Маринка) Милош, кућа бр. 54, 6 чланова породице, беземљаш, 

додељено у закуп 1 ј.
31. Петровић (Милана) Ката, кућа бр. 213, 2 члана породице, беземљаш, додељено у 

закуп 1 ј.
32. Прерадовић (Миће) Душан, нема куће, 2 члана породице, беземљаш, додељено у 

закуп 1 ј.
33. Рауш (Андрије) Иван, кућа бр. 82, 6 чланова породице, 6 ј. властите земље, 

додељено у закуп 1 ј.
34. Рауш (Ђуре) Миливој, кућа бр. 166, 2 члана породице, беземљаш, додељено у 

закуп 1 ј.
35. Рауш (Ђуре) Милош, нема куће, 2 члана породице, беземљаш, додељено у закуп 

1 ј.
36. Савић (Милана) Илија, нема куће, 3 члана породице, беземљаш, додељено у за-

куп 1 ј. 800 кв.хв.
37. Седларовић (Михајла) Милош, кућа бр. 34, 2 члана породице, 4 ј. властите 

земље, додељено у закуп 1 ј.
38. Ужвар (Марцике) Ђура, нема куће, 5 чланова породице, 1 ј. 920 кв.хв. аграрне 

земље, додељено у закуп 680 кв.хв.

Комисија није имала довољно земљишта на располагању, па је одбила молбе следећих 
Босућана:

1. Матић Радивоје
2. Ненадовић Јован
3. Степановић Милош
4. Гајић Лазар
5. Богдановић Иван
6. Обрадовић Илија
7. Савић Никола
8. Голубовић Урош
9. Голубовић Милош

10. Миражић Милан
11. Миодраговић Војин
12. Богдановић Крста
13. Бошковић Лазар
14. Дрмановић Милан

Комисија за ликвидацију аграрне реформе у Вуковару је донела 20. фебруара 1939. го-
дине одлуку о расподели парцела на Кљештевици које су биле предмет купопродаје између 
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субјеката аграрне реформе и трећих лица. Тада су земљиште на великом поседу Државног 
ерара Краљевине Југославије у рудини Кљештевици добила следећа лица из Босута и Равња:

1. Обрадовић (Милоша) Славко из Босута, додељено у закуп 1 к. ј.
2. Обрадовић (Милоша) Немања из Босута, додељено у закуп 1 к. ј.
3. Обрадовић (Милоша) Жарко из Босута, додељено у закуп 2 к. ј.
4. Богдановић (Алексе) Крста из Босута, додељено у закуп 1 к. ј.
5. Богдановић (Крсте) Живан из Босута, додељено у закуп 1 к. ј.
6. Богдановић (Крсте) Сава из Босута, додељено у закуп 1 к. ј.
7. Богдановић (Цветина) Душан из Босута, додељено у закуп 1 к. ј.
8. Дрмановић (Владимира) Урош из Босута, додељено у закуп 2 к. ј.
9. Дрмановић (Уроша) Славко из Босута, додељено у закуп 1 к. ј.

10. Дрмановић (Уроша) Слободан из Босута, додељено у закуп 1 к. ј.
11. Станисављевић (Живка) Миливој из Босута, додељено у закуп 1 к. ј.
12. Станисављевић (Боје) Јован из Босута, додељено у закуп 1 к. ј.
13. Дракулић (Михајла) Станко из Босута, додељено у закуп 1 к. ј.
14. Златановић (Пејче) Драгутин из Босута, додељено у закуп 1 к. ј.
15. Перуновић (Стевана) Урош из Босута, додељено у закуп 4 к. ј.
16. Николић (Стевана) Анђелија из Равња, додељено у закуп 1 к. ј.
17. Николић (Стевана) Драган из Равња, додељено у закуп 1 к. ј.
18. Николић (Стевана) Радован из Равња, додељено у закуп 1 к. ј.
19. Аћимовић (Јована) Милан из Равња, додељено у закуп 1 к. ј.
20. Ивић (Милана) Драгутин из Равња, додељено у закуп 1 к. ј.
21. Ивић (Драгутина) Милутин из Равња, додељено у закуп 1 к. ј.
22. Самарџић (Јована) Радован и Ивић (Живана) Велимир из Равња, додељено у за-

куп 2 к. ј.
23. Банчевић (Стевана) Милан из Равња, додељено у закуп 800 кв. хв.

Комисија је у истом решењу донела одлуку о брисању из евиденције лица из Босута, 
Сремске Раче и Грка, која су продала своја права на аграрно земљиште:

1. Стефановић (Василија) Спасоје из Сремске Раче
2. Момировић (Мирка) Васа из Босута
3. Митровић пок. Саве син Јовановић Станко из Босута 
4. Петровић (Обрада) Боја из Босута
5. Савић (Јована) Цвете наследници
6. Марић пок. Боже наследници
7. Ветека Лазар
8. Јовановић Душана удовица Драга
9. Голубовић Петар

10. Ужвар (Марцике) Ђура из Босута
11. Живковић Милан
12. Лазаревић (Мике) Лука
13. Николић (Лазара) Живан из Босута
14. Дакић (Јована) Бранко из Босута
15. Обрадовић Живана син Богдан из Босута
16. Гавриловић Каменко из Босута
17. Обрадовић Лазар из Босута.
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БОСУТ У ДРУГОМ
СВЕТСКОМ РАТУ (1941-1945)

Босут је село које је највише пострадало од свих сремских села у Другом светском рату. 
Више од половине Босућана је изгинуло током четири ратне године. Тачан број жртава никада 
није утврђен, јер је било случајева да су нестале целе породице, па после рата није имао ко 
да изнесе податке о њима. Рачуна се да је преко 500 Босућана побијено, нестало или умрло 
од 1941-1945. године. Само 10. марта 1944. године страдало је преко 200 мештана.

Подаци о тачном броју жртава се не слажу, и ниједан од постојећих спискова страдалих 
није комплетан. Спискови жртава из књиге „Село Босут у ратуˮ који су веома исцрпни, не 
слажу се у потпуности са другим списковима страдалих: списком жртава на споменику у 
школском дворишту, списком страдалих у црквеном летопису, подацима из школског летопи-
са, списком Босућана отераних у Јасеновац који је начинио „Jasenovac Research Institute – USAˮ 
и списком босутских жртава у књизи Душана Бабића „Злочини усташа – жртве и злочинци .ˮ

Илинка Чекеринац у књизи „Село Босут у рату” наводи да је уочи рата у Босуту живело 
1260 душа у 223 куће, а да Други светски рат није преживело 538 Босућана.1

Црквени „Исказ” о стању босутске парохије из 1940. године доноси следеће податке о 
православном живљу у Босуту: „Православних домова има 237, православних душа м.(ушких) 
552, ж.(енских) 616, свега 1168. Свештеник Бранко Савић у „Летопису Српске православне 
парохије у Босуту”, уведеном 1. јануара 1952. године наводи списак од 465 погинулих, не-
сталих или помрлих Босућана током Другог светског рата.2

Према подацима које су истраживачи Покрајинског завода за заштиту споменика култу-
ре прикупили на терену, у селу је пре рата живело 1.132 становника, од чега је 550 мештана 
преживело рат, што значи да је од 1941-1945. године страдало 582 Босућана.3

Други документ Покрајинског завода за заштиту споменика културе из Новог Сада, под 
називом „Историјат села Босута”, наводи, међутим, да је у Другом светском рату погинуло 
и помрло 408 становника села Босута.4

Учитељ Данило Делић бележи у „Летопису босутске школе” да је пред Други светски 
рат Босут имао 282 домаћинства, са 1312 душа, а да је после рата било 200 домаћинстава са 
723 душе. Дакле, по њему, рат није преживело 589 Босућана.5

Босут је у Другом светском рату доживео знатну материјалну штету. Према запису из 
„Летописа босутске школе”, за време рата сасвим је уништено 60, јако оштећено 213 кућа, а 
мање оштећено 9 кућа. У селу су такође уништени: зграда општине, црква, школа, парохијски 
дом и учитељски стан.

1  Чекеринац И, Село Босут у рату, Нови Сад, 1968, 17, 203
2  Летопис Српске православне парохије у Босуту
3  Радуловачки Љ, Босут-историјат и општи подаци, ПЗЗСК, Нови Сад, досије Босут, Е-432, бр.инв. 4822
4  Историјат села Босута-препис, ПЗЗСК, Нови Сад, досије Босут, Е-432/Д, бр.инв.14491
5  Летопис основне школе у Босуту
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Окупација
Први немачки војници стигли су у Босут 14. априла 1941. године. То су била два тенка са 

посадом који су пристигли из правца Сремске Митровице. После краћег задржавања Немци 
су се вратили назад. Већа група немачких војника, припадника понтоњерске јединице, стигла 
је у село 6. маја 1941. године и распоређена је одмах по сеоским кућама на преноћиште. Тада 
су око месец дана Босућани били приморани да кулуче на поправци пута Кузмин – Сремска 
Рача. Једни су возили шљунак запрежним колима, а други су радили тешке физичке послове. 
Немци су напустили село 24. јуна 1941. године, када је пут био поправљен.

Прве усташке јединице Босућани су угледали крајем априла, када су у село ушла два 
камиона пуна усташа у цивилу, који су се такође краће задржали у просторијама општине. 
Нешто касније, 15. маја, у село су дошла три камиона усташа, који су одмах блокирали цело 
село и позвали људе да предају оружје и другу војну опрему.

Присталице новог усташко – немачког режима су били домаћи Хрвати: Мија Пршан, 
Ивица Рељановић, Адам Кмок, Манда Милутиновић, затим Мађари: Ивица Лакатуш, Ђурица 
Лакатуш, Базилика Лакатуш, Јоза Ердег, Јелица Ердег, Фрања Ердег Ружић, као и домаћи 
Шваба Петар Велфлинг. У селу је пре рата, осим Срба који су били најбројнији, живело шест 
породица Хрвата, седам породица Мађара, три породице Русина, две породице Немаца и 
доста сеоских Цигана.

Убрзо по успостављању НДХ, сви Босућани, укључујући и децу у школи, били су примо-
рани да поздрављају нову власт усташким поздравом „за дом спремни .ˮ На почетној страници 
свих школских уџбеника налазила се фотографија поглавника Анте Павелића.

Крајем јуна 1941. године „Србима и другим протудржавним елементимаˮ забрањено је 
свако окупљање на улицама или по кућама, као и кретање после 9.30 h увече. Почетком јула 
1941. године одузети су мештанима сви бицикли и чамци.6

Приликом вршидбе један повереник општинске власти бележио је колико је свака кућа 
пожњела пшенице. Потом је свакој породици остављано 250 килограма по члану домаћинства, 
а вишак „откупљиван” по симболичној цени. Осим жита, обавеза се састојала и у стоци, јер 
се давала свака девета свиња или овца, као и у вуни и другим намирницама.

Усташка хапшења
Усташе су 25. јуна 1941. године почеле да хапсе мештане Сремске Раче и Босута који су 

били: добровољци у Првом светском рату, учесници у демонстрацијама од 27. марта, борци 
против усташа у Допунском пуку у Винковцима, комунистички помагачи и политички ак-
тивисти. У томе су им помагале наоружане домаће усташе: Адам Кмок, Базилика Лакатуш 
и Мија Пршан. У потказивању је нарочито предњачила Манда Милутиновић, жена Николе 
Милутиновића – Ћусте, која је пријавила Милована Спаића, службеника општине у Јарку и 
Петра Ловчанина. Приликом претреса села, у којем је углавном тражено оружје, усташе су 
вршиле пљачку. Убили су сеоског Циганина Јована Петровића. Многи мештани су побегли 
од кућа како би избегли хапшење. Касније нису смели да се врате у село, па су се настанили 
у другим местима или прешли у Србију.

Ухапшени Босућани су у ноћи између 25. и 26. јуна отерани у Сремску Митровицу, где 

6  Чекеринац И, Село Босут у рату, Нови Сад, 1968, 34, 38-39
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су их заједно са другим ухапшеним Сремцима затворили у подрум старе гимназије. Следеће 
ноћи су одвежени на обалу Дунава, у близини Борова, и сви стрељани, осим Милована Спаића 
који је успео да побегне са стрељања, преплива Дунав и после осам дана, под лажним именом, 
стигне у Срем. Поред људи из других села, тада су стрељана четворица Босућана: Милорад 
Дрмановић, Петар Ловчанин, Милован Миражић и Иван Миражић.7

Ратна власт у селу
Предратни председник босутске општине био је члан Југословенске радикалне заједнице, 

Милован Миражић, док је посао општинског бележника обављао Урош Миражић.
Нова општинска власт у Босуту формирана је 26. јуна 1941. године. Председник општине 

постао је Петар Велфлинг. Он је био Немац који је дошао у село неколико година пред рат. 
Када је Немачка окупирала Југославију шетао се кроз село у црној блузи са кукастим крстом 
на рукаву.8 За бележника је постављен Фрања (Ферко) Ердег - Ружић, рођени Босућанин који 
је пре рата живео у Бачкој, у селу Молу, где је службовао у општини. За време Краљевине 
Југославије оженио се Српкињом, прешао у православну веру и узео женино презиме Ружић. 
Међутим, када је почео рат сетио се да је Мађар и римокатолик, па је вратио старо презиме 
и дошао у Босут. Велфлинг и Ердег су, одмах по преузимању својих дужности у босутској 
општини, позивали угледније мештане да пређу у римокатоличку веру, мислећи да ће после 
тога цело село учинити исто. Међутим, није се нико покрстио. Витомир Обрадовић Канин 
обављао је дужност писара у босутској општини. Финанс је био Винко Полић.9

Поред општине налазио се затвор у којем су држани мештани који су ухваћени да крше 
полицијски час или да илегално прелазе у Србију, као и други „изгредници .ˮ Новим вла-
стима подршку је давало неколико сеоских усташа, који су свакодневно били присутни у 
просторијама општине.

Жандармеријско – погранична постаја јачине 20 жандарма формирана је у Босуту 1. јула 
1941. године, с циљем да чува границу према Србији и да одржава ред у селу. Касније су 
стражу одржавале заједно усташе Другог стајаћег здруга и жандарми.10 Поједини жандарми, 
као Лука Ђуркић, одржавали су контакт са мештанима и помагали им у невољи. Постојала 
је и једна мања жандармеријско – погранична станица на Вртичу.

Избеглице у Србији и Босни
У току четири ратне године преко две стотине Босућана избегло је у Србију под заштиту 

владе генерала Милана Недића. Босутске избеглице су пронашле спас од усташких и немачких 
злочина у Равњу и другим мачванским селима. Пребацивање преко Саве у Србију вршило је 
углавном ноћу, импровизованим сплавовима или чамцима скривеним у честару, и то на два 
места: код воденица у Бановом Броду и код шуме Кљештевица.

У нападу на жандармеријско – пограничну касарну у Босуту, у ноћи између 28. и 29. јула 
1942. године, погинула су три партизана. После неуспелог напада, група младих Босућана 

7  Исто, 37
8  Исто, 38
9  Исто, 85
10  Исто, 39, 88
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је напустила Босутску чету и побегла у Мачву. Нешто касније, око 8. августа 1942. године, 
Босутску чету напуштају скоро сви Босућани и потом прелазе у Србију. У чети је остало само 
четворо Босућана: Милорад Малешевић – Луне, Живко Обрадовић – Којић и супружници 
Рада и Љубица Сувајџић.11

У окупираној Србији избеглим људима није претила опасност од усташких аскера, SS-
-оваца, али ни од немачких власти, јер су, после протеривања партизана у Босну, престала 
масовна стрељања по принципу: 100 Срба за једног мртвог и 50 за једног рањеног Немца. 
Премда су услови за живот у избеглишту били тешки, најважније је било сачувати голе 
животе.

Следећи Босућани су током рата на дужи или краћи период нашли уточиште у Србији:12

11  Исто, 55-57
12  Исто, 229-230

1. Антуновић Милан
2. Бродалић Живко
3. Бродалић Смиља
4. Бродалић Милош
5. Бродалић Вукица
6. Бродалић Сејка
7. Бродалић Цветин
8. Бродалић Даринка
9. Бродалић Злата

10. Бродалић Ката
11. Бродалић Јела
12. Бродалић Млађа
13. Бродалић Глиша
14. Бродалић Милица
15. Бродалић Петар
16. Бродалић Ката
17. Бродалић Душан
18. Бродалић Лазар
19. Бродалић Живан
20. Будимчевић Миливоје
21. Будимчевић Богданка
22. Будимчевић Жика
23. Бошковић Стеван
24. Бошковић Милица
25. Бошњак Петар
26. Бошњак Милица
27. Будимировић Кузман
28. Будимировић Штефица
29. Будимировић Прока
30. Богдановић Мила Даница
31. Богдановић Вељко
32. Богдановић Дамњан
33. Богдановић Милош

34. Богдановић Емилија
35. Богдановић Јованка
36. Богдановић Ђорђе
37. Богдановић Немања
38. Богдановић Живан
39. Будечевић Петар
40. Будечевић Зорка
41. Будечевић Микан
42. Будечевић Десанка
43. Будечевић Душанка
44. Вукмировић Миливоје
45. Вукмировић Даринка
46. Вукмировић Иванка
47. Гламошлија Станко
48. Гламошлија Мара
49. Гламошлија Ана
50. Гламошлија Александар
51. Гламошлија Марко
52. Гавриловић Жарко
53. Дрмановић Цвеја
54. Дрмановић Милан
55. Дрмановић Лекса
56. Дрмановић Душан
57. Дрмановић Сава
58. Дрмановић Марица
59. Дрмановић Слободан
60. Дрмановић Милица
61. Дрмановић Славко
62. Дрмановић Радмила
63. Дрмановић Мира
64. Дрмановић Анка
65. Дрмановић Живан
66. Дрмановић Наталија
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67. Дрмановић Иванка
68. Дрмановић Илинка
69. Дрмановић Љубица
70. Ђукић Војин
71. Ђукић Милија
72. Ђукић Живко
73. Ђукић Радмила
74. Ђукић Зоран
75. Ердег Вука
76. Ердег Миланка
77. Златановић Цветин
78. Златановић Милосава
79. Златановић Верица
80. Златановић Миланка
81. Крстић Ленка
82. Крстић Милован
83. Крстић Урош
84. Крстић Љубица
85. Крстић Славица
86. Квас Славко
87. Лукић Лазар
88. Лукић Александра
89. Лукић Лазар (млађи)
90. Лазовић Радован
91. Лазовић Лекса
92. Лазовић Живка
93. Лазовић Радоса
94. Лазовић Ђурђица
95. Лазовић Нада
96. Лазовић Маринко
97. Лазовић Ната
98. Лазовић Ненад
99. Лазовић Урош

100. Лазовић Илија
101. Лазовић Милош
102. Лазовић Дамјан
103. Лазовић Ката
104. Миражић Жикица
105. Миражић Живан
106. Миражић Зорка
107. Миражић Живка
108. Миражић Петар
109. Миражић Гојко
110. Миражић Станко
111. Миражић Цветин
112. Миражић Алба

113. Миражић Живко
114. Миражић Милан
115. Миражић Јованка
116. Миражић Сока
117. Миражић Живко
118. Миливојевић Благоја
119. Миливојевић Томанија
120. Миливојевић Иван
121. Миливојевић Моловина
122. Миливојевић Милош
123. Николић Сава
124. Ненадовић Сава
125. Ненадовић Милка
126. Ненадовић Димитрије
127. Ненадовић Сека
128. Ненадовић Љубица
129. Обрадовић Борко
130. Обрадовић Војин
131. Обрадовић Фата
132. Обрадовић Урош
133. Обрадовић Јованка
134. Обрадовић Стојанка
135. Обрадовић Радмила
136. Обрадовић Радован
137. Обрадовић Босиљка
138. Обрадовић Аница
139. Обрадовић Милош
140. Обрадовић Јован
141. Обрадовић Ана
142. Обрадовић Марко
143. Обрадовић Стева
144. Обрадовић Сава
145. Обрадовић Деса
146. Обрадовић Вера
147. Обрадовић Живана
148. Обрадовић Милица Мица
149. Обрадовић Ђорђе
150. Обрадовић Милица
151. Обрадовић Иванка
152. Обрадовић Миланка
153. Обрадовић Бата
154. Обрадовић Бранко
155. Обрадовић Вита
156. Обрадовић Живана
157. Петровић Милена
158. Петровић Лазар
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Дуго година после рата, Босућани који су провели рат у мачванским селима као избе-
глице, одржавали су пријатељске везе са Србијанцима, посећивали се о крсним и сеоским 
славама, узајамно се помагали и родили.

Један мањи број Босућана склонио се у Босну за време козачке и фесарошке офанзиве. У 
Семберији је стање било мало стабилније, премда су и тамо званично важили закони квис-
линшке Независне Државе Хрватске.

Интернирци и ратни заробљеници у Немачкој
У Сремској Митровици је 9. марта 1942. године вршен лекарски преглед омладинаца ради 

упућивања на рад у Немачку. Тада су заврбовани поједини здравији и снажнији Босућани који 

159. Петровић Богдан
160. Перуновић Сава
161. Перуновић Милан
162. Перуновић Катица
163. Перуновић Миленко
164. Перуновић Гаврило
165. Перуновић Јелена
166. Пиља Војин
167. Пиља Вука
168. Пиља Миленко
169. Пиља Зоран
170. Ранковић Ранко
171. Рауш Тома
172. Рауш Зора – Сека
173. Рауш Александар
174. Рауш Немања
175. Рауш Даринка
176. Станковић Љубомир
177. Станковић Катарина
178. Станковић Милорад
179. Станковић Милка
180. Станковић Миодраг
181. Станковић Војин
182. Станковић Смиљана
183. Станковић Будимир
184. Станковић Драгољуб – Бујко
185. Станковић Винка
186. Станковић Божица
187. Савић Илија
188. Савић Стеванија
189. Савић Милан
190. Савић Милица
191. Савић Иванка

192. Јокић Ангелина
193. Станисављевић Стеван
194. Спаић Жарко
195. Спаић Наталија
196. Спаић Вида
197. Спаић Радојка
198. Спаић Даница
199. Спаић Славко
200. Спаић Милован
201. Спаић Никола
202. Спаић Бранко
203. Спаић Јела
204. Спаић Младен
205. Савић Никола
206. Турудић Стеван
207. Турудић Милица
208. Туроман Живан
209. Тутић Благоје
210. Тутић Смиља
211. Тутић Нада
212. Тутић Дамјан
213. Тутић Софија
214. Вурдеља Спаса
215. Вурдеља Милена
216. Вурдеља Душанка
217. Вурдеља Слободан
218. Вурдеља Јелица
219. Чајевић Јован
220. Чајевић Митра
221. Ристић Цветан
222. Ристић Немања
223. Ристић Драгиња
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су упућени на рад у Немачку као интернирци: Сава Бродалић, Јова Бродалић, Сава Обрадовић, 
Славко Станисављевић, Милош Миладиновић – Обрадовић, Цвеја Спаић, Драгић Петровић, 
Кузман Перуновић, Иван Петровић и Мирослав Станисављевић.13

Као интернирци боравили су у Немачкој још и следећи Босућани: Живко Станисављевић 
(1924-2003), Лаза Станисављевић, Душан Богдановић – Дуја и Ранко Седларовић, који је по-
сле рата емигрирао и није се вратио кући.

Славко Станисављевић се оженио у заробљеништву Холанђанком Маријом, и довео је 
са собом када се вратио у Босут после рата.

Због саботаже на раду убрзо су завршили у концентрационим логорима: Драгић Петровић 
(1913-1962) у Бухенвалду и Кузман Перуновић (1922) у Дахау. После рата су се вратили кућама, 
али су умрли млади од последица тешког логорског живота.

Као ратни заробљеници у Немачкој су провели рат: Јован Богдановић – Дојчин (1917-2004), 
Мирослав Миражић, Ватрослав Миражић који се разболео, па је убрзо враћен кући, Сава 
Крстић који је нестао у заробљеништву и Урош Перуновић који је умро у заробљеништву.

Осим на рад у Немачку, Босућани одређених годишта терани су да приступе домобранима 
или да раде у усташкој „радној бојниˮ у Земуну и другим местима. Такође, током рата не-
колико дечака из Босута, старости од 12-16 година, радили су као слуге у Хрватској: Младен 
Станисављевић – Петља, Живко Миражић – Жика Либра (1928-1991) и други.

Депортација у логоре смрти
21. августа 1942. године

Усташка власт је 24. јуна 1942. године донела законску одредбу о оснивању Покретног 
преког суда који се по потреби премештао дуж целог Срема: од Вуковара, преко Хрватске 
Митровице и Руме до Старе Пазове. Одмах по оснивању овог суда формирана је тзв. истражна 
комисија са седиштем у Вуковару. Ова комисија је имала задатак да спроводи истрагу над 
сарадницима партизанског покрета на територији „Велике жупе Вука”, тј. целог Срема.14 
Целом полицијско – судском акцијом руководио је специјални редарствени повереник Ве-
лике жупе Вука Виктор Томић и његов помагач председник Покретног преког суда др Иван 
Видњевић. Усташки злочинац Томић преместио је 26. августа 1942. године седиште Вишег 
редарственог повереништва из Вуковара у Сремску Митровицу.

Почетком августа 1942. године жандармеријска станица у Босуту, која је бројала 40-так 
жандарма, појачала је контролу сеоског становништва, као и лица која су улазила и излазила 
из села. Такође је повећан број стражарских места око Босута, као одговор на партизански 
напад на станицу.

Дана 4. августа 1942. године, око 22 сата, партизани су запалили напуштену кућу државне 
шумарије на улазу у Босут, која је то темеља изгорела. Истог дана су запалили на гувну Ленке 
Крстић 25 крстина жита, а Николи Тепавцу 37 крстина пшенице.15

Шеф усташке полиције у Сремској Митровици, Еуген Ђурић, започео је прва хапшења у 
граду, а одмах потом и по околним сремским селима. Усташка полиција је 11. августа извршила 
неколико појединачних хапшења у Кузмину и Мартинцима. Убрзо је дошао на ред и Босут.

13  Исто, 50
14  Стојшић Б, Фрушкогорски партизански одред, Београд, 1986, 326-327
15  Зборник докумената и података о народноослободилачком рату југословенских народа, том I, књига 17, Београд, 1958, 202
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Усташке власти ухапсиле су 15. августа 1942. године 
дванаест Босућана који су имали члана породице избеглог 
у Србију или у партизанима: супружнике Јована (1885) и 
Кристину Малешевић (1885), чији је син Милорад био у 
партизанима, супружнике Драгутина (1879) и Босиљку 
Златановић (1898), чија су два сина пребегла у Србију где 
су касније погинули као партизани, затим породицу пар-
тизана Жарка Гавриловића – Црње: супругу Гину, мајку 
Цвету, децу Ивана (14.г.), Милана (12.г.), Славка (10.г.), 
Даницу (8.г.) и Љубицу Гавриловић (5.г.), као и Спасу 
Миражић (1923) коју су ухапсили у Мартинцима. Усташе 
су ухапшене Босућане отерали у Сремску Митровицу, а 
потом у Вуковар, одакле су 26. августа 1942. године, са 
једном већом групом људи, депортовани у сабирни логор 
Јасеновац.16 Даље им се губи сваки траг.

Хапшење је избегло неколико Босућана који су се 
склонили у Србију, као што је био случај са Александром 
Дрмановић – Лелом и њеном децом, који су требали бити 
ухапшени због мужа и оца Милана Дрмановића, одраније 
избеглог у Србију. Гимназијалац Жикица Миражић, на 

наговор општинског писара Витомира Обрадовића Каниног, није се одазвао позиву да се јави 
у Сремску Митровицу и тако је избегао сигурно хапшење.17 Касније је избегао у Шабац, где 
је уписао учитељску школу.

Друго, далеко масовније хапшење десило се шест дана касније. Домобрански горски 
здруг блокирао је Босут увече 20. августа, тако да нико није могао да напусти село целу ноћ, 
док је улазак у село био допуштен. Мештани су слутили да се спрема некаква несрећа, те 
су целу ноћ пробдели без сна. Добошар је сутрадан, око 5 часова ујутру, прочитао проглас 
о наредби за окупљање свих мушкараца старијих од 15 година пред општинском зградом, и 
постројавање испред кућа жена и деце, са најосновнијим стварима, храном и стоком. Нешто 
касније сви су скупљени пред зграду општине и ту им је један домобрански официр казао да 
ће бити привремено евакуисани из села, док се терен не очисти од партизана.

Колона мештана кренула је из Босута око 9 часова ујутру путем према Кузмину. Муш-
карце су постројили по тројицу у ред и опколили троструким редовима домобрана, док су 
жене и деца ишли иза њих, носећи ствари и водећи стоку. Успут су преморени људи бацали 
пртљаг који нису могли даље да носе. Пут дугачак десетак километара колона је превалила 
за три сата, одмарајући се само једном.

Када су око подне стигли у Кузмин, колону су сатерали на сеоско вашариште. Ту су их 
дочекале усташе са митраљезима. Прво су одвојили мушкарце од жена и деце, а одмах потом 
Србе и Цигане од припадника других нација. Босућани који су били из мешовитих бракова 
или несрпске националности: Иван Рауш, Игњат Обрадовић и Антун Ердег, одбили су усташко 
помиловање и остали са рођацима и комшијама на вашаришту. Потом су несрпске породице из 
Босута размештене по сеоским кућама на преноћиште. Касније су пуштени својим домовима.

Када је разврставање завршено, заробљенике је преузела усташка полиција Виктора 
Томића. Људи постројени у редове провели су цео дан на вашаришту, по великој врућини.

16  Лазић Д, Сремско крваво лето, Срем. Митровица, 1982, 155; Чекеринац И, Село Босут у рату, Нови Сад, 1968, 58
17  Лазић Д, Сремско крваво лето, Сремска Митровица, 1982, стр. 224-230

Спаса Миражић (1923-1942)
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Председник босутске општине Петар Велфлинг и 
бележник Фрања Ердег Ружић, помагали су све време 
усташким властима да саставе спискове заробљеника 
за депортацију у логоре смрти. Поједине усташе су 
се нарочито истицале у терорисању народа и чињењу 
злодела на кузминском вашаришту, као усташа Милан 
Гашпарац, писар код адвоката Гвоздића из Сремске 
Митровице.18

Десетак људи су одмах прозвани и издвојени: Гав-
ра Бошњак, Трива Петровић, Влада Петровић, Живан 
Антуновић, Лазар Антуновић, Ђура Бирач, Алекса 
Будечевић, Цвеја Миладиновић, Мика Вучетић... По-
сле тога поджупан је наредио да изађу сви Цигани и 
они који имају некога свога у партизанима или избе-
глог у Србију. Издвајање је ишло споро и тешко јер 
су се људи плашили, па су усташе морале стално да 
пожурују народ. Заједно са мушкарцима издвајане су 
и њихове породице.

Неки Босућани су успели тада да се спасу. Када су 
усташе одвајале Цигане, дечак од 11 година, Татомир 
Јовановић, сакрио се међу овце и ту провео три дана, 
хранећи се овчјим млеком. Милка Вучетић са двоје 
мале деце, на наговор прозваног мужа Мике, није хтела 
да се издвоји, па су тако све троје преживели.

Целе породице страдале су због само једног члана 
који је пребегао у Србију или отишао у партизане. Вида 
Обрадовић са шесторо деце, старости од три до седам-
наест година, издвојена је за депортовање због тога што 
јој се супруг Мирослав Обрадовић – Милош склонио у 
Србију. Једанаест чланова породице Крсте Дрмановића 
отерано је у логор због Славка Дрмановића који је по-
бегао у Србију.19

Раздвајање породица које су имале некога међу 
комунистима или у Србији није у потпуности успе-
ло и поред упорних усташких настојања. Босућанима 
Славку Обрадовићу Канином и Милану Обрадовићу је 
нуђено да поткажу оне који су се оглушили о наредбу 
о раздвајању, али су ови то одбили и отерани у логор 
заједно са осталима.

Босућанин који је био мобилисан у домобране 
Фрања (Антуна) Ердег – Брата (1905-1977), имењак и 
презимењак сеоског бележника, безуспешно је поку-
шавао да помогне земљацима. Усташка полиција није 
марила за његове молбе. Када је раздвајање обављено, 

18  Летопис Српске православне парохије у Босуту
19  Чекеринац И, Село Босут у рату, Нови Сад, 1968, 63-64

Славко Обрадовић Канин (1924-1942)

Радосава Обрадовић Канин (1928-1942)
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стражу су од усташа поново преузели домобрани.
У току наредне ноћи издвојени људи су потрпани у плаве аутобусе, који су одраније 

били спремни, и одвезени у непознатом правцу. Укупно је депортовано у логор 274 Босућана 
(115 мушкараца, 85 жена и 74 деце). Међу њима је било и пар трудница, као и више беба од 
по неколико месеци.

Из усташких логора смрти вратили су се само: Милован Спаић који је побегао са 
стрељања на обали Дунава, Марко Петровић који је такође побегао са стрељања, као и Ву-
кашин Шенекл (1889-1956) и и његова ћерка Јованка Шенекл – Бошњак (1914-1948) који су 
септембра 1943. године пуштени из логора Сисак разменом за заробљене усташке официре. 
Осталим босутским логорашима губи се сваки траг.

Са кузминског вашаришта у Јасеновац и Стару Градишку отерани су 21. августа 1942. 
године, између осталих, следећи Босућани:20

20  Исто, 223-228

1. Антуновић Живан
2. Антуновић Даница
3. Антуновић Лазар
4. Антуновић Љубица
5. Бошњак Марина
6. Бошњак Гавра
7. Бошњак Иван (старији)
8. Бошњак Митра
9. Бошњак Славко (13 г.)

10. Бошњак Даница (10 г.)
11. Бирач Ђура
12. Будечевић Алекса
13. Вучетић Славко Мика
14. Владисављевић Милена
15. Војиновић Марко
16. Војиновић Лепосава
17. Војиновић Живка
18. Голубовић Урош
19. Голубовић Ружа
20. Голубовић Милица (4 г.)
21. Голубовић Ката (2 г.)
22. Голубовић Петар
23. Голубовић Милош
24. Гавриловић Илинка
25. Дрмановић Живана
26. Дрмановић Станоје
27. Дрмановић Кузман
28. Дрмановић Бранко
29. Дрмановић Ката
30. Дрмановић Милена
31. Дрмановић Марица (11 г.)
32. Дрмановић Марко (6 г.)

33. Дрмановић Милан (6 г.)
34. Дрмановић Паја (3 г.)
35. Дрмановић Негован
36. Ђурђевић Лепосава
37. Ђурђевић Паја
38. Ђурђевић Зага
39. Ђурђевић Невена
40. Ђурђевић Стоја (5 г.)
41. Ђурђевић Стева (3 г.)
42. Јовановић Бранко
43. Јовановић – Марић Милица
44. Јовановић – Марић Љубица
45. Јовановић Станко (млађи)
46. Јовановић Иванка (млађа)
47. Јовановић Марина
48. Јовановић Олгица (5 г.)
49. Јовановић Маца
50. Јовановић Иванка
51. Јовановић Станко
52. Јовановић Аница
53. Јовановић Славко
54. Јовановић Здравко
55. Јовановић Иван
56. Јовановић Бошко (14 г.)
57. Јовановић Јеца
58. Јовановић Милан
59. Јовановић Софија Сока
60. Лазовић Милош
61. Лазовић Милица
62. Лазовић Вида
63. Миладиновић Цвеја
64. Матић Љубица
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65. Матић Илија (13 г.)
66. Матић Јован (11 г.)
67. Матић Стеван (9 г.)
68. Матић Радоје (6 г.)
69. Малешевић Бошко
70. Малешевић Анка
71. Малешевић Живко
72. Миражић Негован
73. Миражић Милева (старија)
74. Миражић Милева (млађа)
75. Миражић Лазар
76. Миражић Маца
77. Миражић Милош
78. Миражић Љубица
79. Николић Живан
80. Николић Љубица
81. Николић Дара
82. Николић Милош (4 г.)
83. Николић Миланка (2 г.)
84. Николић Ленка (млађа)
85. Николић Ленка (старија)
86. Николић Радмила
87. Николић Стеван (старији)
88. Николић Катарина
89. Николић Петар
90. Николић Лазар
91. Николић Иванка
92. Николић Бошко (9 г.)
93. Николић Бора
94. Николић Васа
95. Николић Бојка
96. Николић Жарко
97. Николић Ковинка
98. Николић Божица (15 г.)
99. Николић Драгица (6 г.)

100. Николић Стеван (4 г.)
101. Николић Вукосава (2 г.)
102. Ненадовић Јован
103. Ненадовић Ружа
104. Ненадовић Вида (5 г.)
105. Ненадовић Вера (2 г.)
106. Ненадовић Никола
107. Ненадовић Зора
108. Ненадовић Андрија (4 г.)
109. Ненадовић Илија
110. Обрадовић Милка

111. Обрадовић Милан
112. Обрадовић Јелица (15 г.)
113. Обрадовић Урош (13 г.)
114. Обрадовић Лазар (11 г.)
115. Обрадовић Мара (9 г.)
116. Обрадовић Богдан
117. Обрадовић Вида (старија)
118. Обрадовић Радмила
119. Обрадовић Живан (3 г.)
120. Обрадовић Вида (млађа)
121. Обрадовић Славко – Канин (18 г.)
122. Обрадовић Радосава – Канин (14 г.)
123. Обрадовић Немања (12 г.)
124. Обрадовић Жарко (9 г.)
125. Обрадовић Цветин (7 г.)
126. Обрадовић Гордана (3 г.)
127. Петровић Живко
128. Петровић Славица
129. Петровић Миланка (2 г.)
130. Петровић Ленка
131. Петровић Витомир
132. Петровић Ана
133. Петровић Влајко
134. Петровић Бојка
135. Петровић Јелица (дете)
136. Петровић Саранфиљка (дете)
137. Петровић Бошко (дете)
138. Петровић Милош
139. Петровић Милијана
140. Петровић Вука (16 г.)
141. Петровић Вида (12 г.)
142. Петровић Борка (9 г.)
143. Петровић Танкоса
144. Петровић Трива
145. Петровић Вука
146. Петровић Љубица
147. Петровић Боја
148. Петровић Ана (млађа)
149. Петровић Милош
150. Петровић Љубица
151. Петровић Бошко (6 г.)
152. Петровић Нешко (3 г.)
153. Петровић Кузман
154. Петровић Фема
155. Петровић Трифун
156. Петровић Влада
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Председник кузминске општине Фрања Штагервалд, одржао је говор 23. августа, претећи 
заробљеним људима да више не смеју помагати партизане. Потом су заробљеници пуштени 
својим кућама. Прве ноћи по повратку у село око 20 породица (осамдесетак људи), пребегло 
је у Србију.

Општинска власт и жандармеријско – погранична станица јачине око стотинак жандарма 
и усташа, вратила се у село неколико дана после депортације Босућана у логор, бојећи се на-
родног гнева и освете. Уместо Петра Велфлинга за председника општине постављен је Фрања 
(Антуна) Ердег – Брата. Нова власт је одмах запленила имовину депортованих Босућана. У 
њихове куће насељено је десетак усташких породица из Херцеговине. Пошто је целокупно 
становништво било непријатељски настројено према досељеницима, они су после извесног 
времена напустили село.

Међу преживелим Босућанима остало је болно питање: ко је саставио списак мештана 
за депортацију у логоре? Неоспорно је да је то учинио мештанин који је радио за усташе. 
Током целог рата било је више усташких и немачких доушника из самог села, о чему сведочи 
сачувана гестаповска и усташка архива. Тако је, например, из Босута непознати усташки 
достављач под шифрованим именом „700ˮ повремено слао поверљиве извештаје усташком 
главном стану у Сремској Митровици који су говорили о стању у селу. Осим њега још неколико 
достављача под шифрованим именима „бр. 14ˮ21 и „B.499ˮ22 слали су повремене извештаје 
усташама. Идентитет ових шпијуна никада није утврђен, али постоје индиције да је међу 
њима било и мештана српске националности.

Две групе ухапшених Срба, које су остале живе после масовних стрељања у Винков-
цима и Сремској Митровици, депортоване су возом са двадесет пет вагона за Јасеновац 26. 
и 27. августа 1942. године.23 Вероватно је међу њима у Јасеновац и Стару Градишку отерано 
и 274 ухапшених Босућана. Из Моровића је тада отерано у Јасеновац 280, а из Сремске Раче 
240 душа. Из Вишњићева је 7. и 8. септембра отерано 354 мештана у усташке логоре, док је 
из Јамене 9. и 17. септембра отерано чак 400 мештана.24 У Јасеновцу су сви Сремци били за-
творени у „Ц” одељење. Ту су двадесетак дана радили на изградњи насипа од реке Саве до 
железничке пруге.25 Скоро сви су касније ликвидирани.

У акцији Виктора Томића убијено је и нестало око 6.000, а ухапшено око 10.000 људи. 
Био је то стравични биланс казнене усташке војно – полицијске акције Вишег редарственог 
повереништва које се задржало у Сремској Митровици до половине септембра.

21  Музеј Срема, Срем. Митровица, инв. бр. 5710, бр. поп. 912, инв. бр. 5715/63 бр. поп. 917 и инв. бр. 5671/63 бр. поп. 876
22  ИА Срем, С. Митровица, микрофилм X, снимак бр. 325.
23  Злочини окупатора у Срему 1941-1945, књ. 2, свеска 1, Нови Сад, 1946, 190
24  Стојшић Б, Фрушкогорски партизански одред, Београд, 1986, 370
25  Марин Б, Мартинци у вихору рата, Нови Сад, 1984, 150

157. Стефановић Глиша
158. Стефановић Цвета
159. Стефановић Ранка (10 г.)
160. Стефановић Даница (8 г.)
161. Стефановић Милош
162. Стефановић Олга

163. Стефановић Госпојинка (13 г.)
164. Стефановић Нада (5 г.)
165. Стефановић Радинка (8 г.)
166. Стефановић Живан (2 г.)
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Офанзива Прве козачке коњичке дивизије 21. 
октобра 1943. године

Прва козачка коњичка дивизија у саставу Вермахта формирана је током лета 1943. године 
од антисовјетски настројених козачких добровољаца и одабраних заробљеника Црвене армије 
из заробљеничких логора у Немачкој. Дивизија је пребачена из Пољске на територију Срема 
почетком октобра 1943. године, са задатком да уништи партизанске јединице концентрисане 
на Фрушкој гори и у Босутским шумама. Официри у козачкој дивизији су искључиво били 
Немци.26

Сама операција обрачуна са комунистичким снагама трајала је од 1. до 27. октобра 1943. 
године. Помоћ козачкој дивизији пружали су делови 173. немачке резервне дивизије и поједине 
мађарске јединице на Дунаву.27 У овој офанзиви страдала су фрушкогорска села: Дивош, 
Ђипша, Сусек, Свилош, Нештин, Раковац, Лединци... Жене, деца и мушкарци су убијани, 
куће пљачкане и паљене. Када су завршили са Фрушком гором, Козаци су прешли у Босутске 
шуме и западни Срем, где се налазио Главни штаб HOB и ПО Војводине, Друга и Четврта 
војвођанска бригада, Други сремски одред и једна група бораца Првог сремског одреда.28

Дана 15. октобра 1943. године партизани су порушили железни мост на државном друму 
Кузмин – Босут. Такође су прокопали пут на три места и на више места оборили дрвеће и 
тако препречили цесту.29

Касно увече 20. октобра 1943. године Козаци су извршили први напад на село Босут, 
пуцајући са оклопњаче на којој су допловили реком Савом, из правца Сремске Митровице. 
Велики део становништва већ је био побегао према Лиснику, док се други део мештана по-
вукао дубље у Босутске шуме. Једна група омладинаца окупила се у Седларовића шуми, 
четири километра западно од села и одатле организовано отишла у Босну, у партизанске 
јединице.30 После неуспелог покушаја да се супроставе непријатељу, партизанске јединице 
су одлучиле да се повуку у Босну.

Пребацивање партизанских јединица и становништва у Босну текло је уз велике про-
блеме, јер је радила само једна скела капацитета од око стотину људи и једна дрварица. Осим 
тога, непријатељски авиони су дању митраљирали избеглице, па је превоз вршен претежно 
ноћу. У селу су остали тешки болесници, немоћни старци и мајке са малом децом које нису 
могле да беже.

Ујутро 21. октобра отпочела је офанзива Прве козачке коњичке дивизије и 173. немачке 
резервне дивизије. Напад се одвијао у четири правца: Винковци-Брчко; Жупања-Бошњаци и 
одатле према Врбањи и Гуњи; Шид-Батровци и даље према Илинцима; Кузмин-Моровић, са 
једним краком у смеру Босут - Сремска Рача - Јамена.31

Припадници Прве козачке коњичке дивизије 21. октобра 1943. године побили су, у првом 
налету, без икаквог саслушања или суђења, двадесет једног мештанина Босута. Тада су стра-
дали, између осталих и следећи мештани:32

26  Савић С, Срем у народноослободилачкој борби, Београд, 1963, 302
27  Савић С, Борбе у Срему 1941-1944, Срем. Митровица, 1981, 350
28  Атанацковић Ж, Друга војвођанска НОУ бригада, Београд, 1978, 117-122
29  Зборник докумената и података о народноослободилачком рату југословенских народа, том I, књига 17, Београд, 1958, 509
30  Чекеринац И, Село Босут у рату, Нови Сад, 1968, 123
31  Савић С, Срем у народно-ослободилачкој борби, Београд, 1963, 311-312
32  Чекеринац И, Село Босут у рату, Нови Сад, 1968, 125
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Козаци су силовали жене и девојке, пљачкали и палили куће. Оно што би преостало, 
купиле су усташе из Сремске Митровице. Тако је опљачкана храна, стока, жито, запрежни 
коњи и покућство. Забележено је да су Козаци са собом однели сву сточну храну, па следеће 
године у селу није било семена зоби и грахорице.33

Крајем 1943. године у Босуту је било потпуно порушено 228 кућа, док је 7 кућа било 
оштећено.34

Део становништва се спасао од козачког масакра захваљујући заузимању Босућана 
несрпске националности: Немице Катице Цугли, Рускиње Насте Јовановић и Мађара Фрање 

33  Попов Ч, Борба народноослободилачких снага Срема за пољопривредну производњу у току 1944. године, Зборник за 
друштвене науке 43, 1966, 75
34  Богдановић Р, Подаци о развоју НОО у месту Босуту, Музеј Срема, Срем. Митровица, инв. бр. 6221

1. Богдановић Милош
2. Богдановић Дамњан
3. Богдановић Миленко
4. Дрмановић Рада
5. Дрмановић Марица
6. Јуранић Јосип
7. Миражић Јулка
8. Миражић Петар
9. Миражић Млађа

10. Миражић Јован
11. Миражић Велимир
12. Обрадовић – Канин Сава
13. Обрадовић – Канин Ружа
14. Обрадовић – Канин Вида (10)
15. Спаић Јеврем
16. Спаић Јован
17. Тадић Ђуро

Козаци из Прве коњичке дивизије
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Ердега који је крио комшије у својој кући.35 Због оваквог држања је Фрања (Антуна) Ердег 
– Брата (1905-1977) после рата остао да живи у Босуту, поштован од својих комшија Срба.

После десетак дана офанзива је прошла, али су усташка пљачкања настављена још недељу 
дана. Када су се избегли Босућани вратили у село, затекли су стравичне призоре: побијене 
људе, спаљене куће, опљачкана домаћинства...

Козаци нису очистили Босутске шуме од наоружаних комуниста, али су многи невини 
људи побијени, послани у сабирни логор или на принудни рад у Немачку. Слабе ефекте 
козачке офанзиве признаје и усташки достављач из села, под шифрованим именом „бр. 14”, 
који у свом извештају властима између осталог каже:

„Укратко речено, од велике грмљавине чишћења, прочишћено није скоро ништа, а сама 
војска је донијела велику штету, тако да ће ова дјелатност промичбено врло лоше дјеловати.”36

Немачка хапшења
Немци су долазили у село у више наврата и хапсили мештане осумњичене да помажу 

партизански покрет. Успут су пљачкали сеоске куће. Тако су 22. новембра 1943. године у 
село стигли Немци са гестаповцима из Руме и ухапсили 21 Босућана. Мештанина Антуна 
Стефановића – Брату, који је покушао да бежи, одмах су убили. Преосталих 20 људи су 
спровели у Руму, где су их подвргли испитивању. После осам дана сви су пуштени кућама, 
осим петорице који су пребачени у Сремску Митровицу на даље ислеђивање. У пуштању 
људи из румског затвора помогао је Босућанин Ђура (Тоника) Ердег који је живео у Сремској 
Митровици, где је одржавао контакте са усташким властима.

Друго хапшење одиграло се 24. децембра 1943. године када су Немци похватали дваде-
сетак мештана и затворили их у сеоску цркву. Тада је једна немачка патрола убила Милана 
Лукића, а ранила Новицу Гавриловића. После претреса села које је трајало три дана, Немци 
су заробљене Босућане пустили кућама. Одвели су у Руму само Градимира Миражића, 
дечака од 15 година, којег су сумњичили да је партизански курир. Међутим, после три дана 
испитивања и њега су пустили на слободу.

При поласку из села 26. децембра 1943. године румски фолксдојчери, обучени у немачке 
униформе, минирали су православну цркву. Звоник је пао преко друма, а један део је упао у 
Саву. Тада су Немци минирали млин Спасе Ердега и запалили кућу Војина Пиље.37

Масакр 13. SS „Ханџар” дивизије
10. марта 1944. године

Тринаеста оружана брдска дивизија SS-а „Ханџарˮ (13. Waffen-Gebirgs-Division der SS 
Handschar) формирана је у пролеће 1943. године по идеји шефа Гестапоа Хајнриха Химлера, 
уз благослов јерусалимског муфтије Мухамеда Емина Ел’ Хусеина. После катастрофалног 
пораза Вермахта у бици код Стаљинграда, када је Трећи Рајх био уздрман, Хитлер је одустао 
од идеје о расној чистоти чланова Vafen-SS јединица и позвао припаднике поробљених 
квислиншких држава, каква је била и НДХ, да ступе у добровољачке SS трупе.

35  Чекеринац И, Село Босут у рату, Нови Сад, 1968, 126
36  Музеј Срема, Сремска Митровица, инв. бр. 5710, бр. поп. 912.
37  Чекеринац И, Село Босут у рату, Нови Сад, 1968, 131-135
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Добровољци су регрутовани у Загребу и Земуну. Под маском битке за спас ислама и 
борбе против комунизма, за пар месеци заврбовано је око 19.000 босанских муслимана, уз 
мањи број косовских Шиптара, босанских Хрвата и Шваба – фолксдојчера. Добровољци су 
упућени на обуку јуна 1943. године у Le Rozier у јужној Француској, а нешто касније, после 
једне побуне, у Нојхамер у Шлеској. Официри и подофицири дивизије били су искључиво 
Немци, под врховном командом SS генерал-мајора Карла Густава Зауберцвајга (Karl-Gustav 
Sauberzweig) и његовог заменика, пуковника Фрање Матиаса, фолксдојчера из Сремске Ми-
тровице, који се као предратни капетан војске Краљевине Југославије 1941. године ставио на 
располагање Немцима. У састав дивизије улазили су: 27. и 28. брдски пук (са по три батаљона), 
13. артиљеријски пук, пет самосталних батаљона и неколико чета. Припадници ове дивизије 
носили су симболе у облику ханџара на оковратнику блузе, по чему је дивизија добила назив 
„Ханџар дивизија”. У народу су остали упамћени и као „фесароши”, јер су носили фесове са 
плавим кићанкама.

После краће обуке, Ханџар дивизија је из Шлезије пребачена у Винковце половином 
фебруара 1944. године. Марта исте године дивизија је упућена у источну Босну, у казнену 
експедицију. Наступање 13. SS дивизије било је на следећим правцима: Винковци - Врбања 
- Брчко, Рачиновци - Јамена, Врбања - Сољани - Јамена, Товарник - Илинци - Липовац, Шид - 
Моровић, Кузмин - Босут - Сремска Рача. Правцем према Босуту и Сремској Рачи, фесароши 
су наступали са снагама јачине једног батаљона.

У операцији под називом „Wegweiserˮ (Водич) која је трајала од 10-13. марта 1944. годи-
не, припадници Тринаесте SS дивизије добили су задатак да очисте југозападни део Срема 

Јерусалимски муфтија благосиља фесароше новембра 1943. године
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који су контролисали партизани, нарочито око пруге Београд-Загреб, у Босутским шумама 
и селима поред реке Саве. Ова операција је била „ватрено крштењеˮ за Ханџар дивизију. 
Дивизија је била изузетно добро наоружана и опремљена, а њен састав су чинили веома 
млади и добро обучени војници.

Поштујући наредбу свог команданта, генерала Зауберцвајга: „Северно од Саве нема 
заробљеника”, муслимани су успут палили и пљачкали српске куће у Јамени, Босуту, Сремској 
Рачи и другим местима југозападног Срема, убијајући жене, децу и старце.

Мањи број Босућана склонио се пред SS-овцима у Босну, пребацујући се преко Саве 9. 
марта по дану и у ноћи између 9. и 10. марта. Други део Босућана је 9. марта отишао на салаше 
према Босутским шумама. Проблем приликом евакуације становништва представљао је не-
достатак запрежних коња. У претходним непријатељским офанзивама, нарочито у офанзиви 
козачке дивизије, одведени су скоро сви коњи, па су људи морали да беже пешке, носећи на 
рукама малу децу и мање залихе хране. Због напорног путовања многи су се склонили на 
најближе салаше, где су касније брзо откривени и побијени. Временски услови су били веома 
тешки: дани су били хладни, ноћу је стезао мраз, понегде је падао и снег. Шуме су биле под 
водом, а путеви раскаљани.

Партизански Главни штаб Војводине је донео одлуку да се повуче пред далеко 
надмоћнијим непријатељем из Срема у Босну. Током ноћи између 10. и 11. марта парти-
занске јединице су се пребациле у Семберију. Превоз преко реке Саве је извршен одраније 
припремљеним чамцима и скелама код Сремске Раче, Јамене и Височа. Мањи делови Другог 
сремског одреда, Четврте бригаде и Првог батаљона Шесте бригаде безуспешно су покушали 
да успоре непријатељско напредовање. Услед повлачења великог броја рањеника и цивила 
из пограничних сремских села, као и услед снега и ниске температуре, сви путеви су били 
закрчени и тешко проходни.38

Кобног 10. марта 1944. године, око 10 часова ујутру, Тринаеста SS „Ханџарˮ дивизија 
ушла је у Босут и почела са првим зверствима. Одмах су почели да претресају куће, при чему 
су неке мештане на лицу места ликвидирали. Око стотину Босућана спровели су у зграду 
школе. Истовремено је започет и претрес салаша изван села, као и силовања девојака, млађих 
жена, па чак и старица.

Сутрадан увече почела су прва стрељања затвореника из школске зграде. Претходно 
су неколико мушкарца одвели да ископају две велике раке иза плацева, према реци Сави. 
Истовремено је пуштено кућама око 15 жена са малом децом. Пуштање је престало када су 
SS-овци приметили да жене међусобно предају малу децу једна другој, како би их се што 
више спасло. Укупно је у првом наврату стрељано око 80 особа. Тада су побијени, између 
осталих, следећи мештани:39

38  Ослободилачки рат народа Југославије 1941 – 1945, књига 2, Београд, 1965, 194; Лагатор Ш, Четврта војвођанска бригада, 
Београд, 1973, 86-89
39  Чекеринац И, Село Босут у рату, Нови Сад, 1968, 149

1. Арамбашић Мара
2. Арамбашић Анушка
3. Богдановић Вељко
4. Богдановић Алекса Биба
5. Богдановић Вида
6. Богдановић Анка
7. Богдановић Душан

8. Борић Сава
9. Дрмановић Љубица

10. Дрмановић Живан
11. Дрмановић Верица
12. Ердег Јелена
13. Ердег Драгиња
14. Живанић Лазар
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Понеко је успео да побегне са стрељања, као што је био случај са Миливојем Миражићем, 
који је одмах јавио свима на салашима шта се догађа у селу. Тада су многи побегли на удаљене 
салаше уз шуму Клечинац, који су били у власништву Раде Седларовића, Цвете Седларовића 
и Витомира Обрадовића.

Друго масовно стрељање десило се 12. марта, када су SS-овци сакупили четрдесетак особа 
у дворишту Радована Лазовића. Одатле је побегло петоро мештана, док су остали постројени 
и стрељани, а потом сахрањени у масовну гробницу крај Саве, заједно са настрадалима од 
претходног дана. Један део стрељаних спаљен је у дворишту Живка Бродалића, где су касније 
пронађене нагореле кости, док је неколико лешева пронађено како плута Савом. Тада су 
побијени следећи Босућани:

15. Крстић Дана
16. Квас Тина
17. Миражић Јелисавета Бела
18. Миражић Љубица Љуба
19. Миражић Бојана
20. Миражић Мица Нена
21. Миражић Јеца
22. Миражић Живан
23. Миражић Ката
24. Миражић Љубица (10 г.)
25. Миражић Душан Бата
26. Миражић Ленка
27. Миражић Криста
28. Миражић Даница
29. Миражић Миланка
30. Миражић Косана
31. Миражић Божица
32. Миражић Милева
33. Обрадовић Ката
34. Обрадовић Анђа
35. Обрадовић Војин
36. Петрењ Аница
37. Петрењ Душко
38. Рауш Максим
39. Рауш Милка
40. Рауш Илија
41. Рауш Драгица

42. Рауш Иванка
43. Рауш Зора Сека
44. Станисављевић Миленко
45. Станисављевић Славица
46. Станисављевић Злата
47. Станисављевић Јелка
48. Станисављевић Миланка
49. Станисављевић Петар (старији)
50. Станисављевић Душан
51. Станисављевић Живан
52. Стојаковић Јелка
53. Старчевић Радојка
54. Старчевић Миленко
55. Старчевић Сава
56. Седларовић Живан
57. Седларовић Савета
58. Сеги Анушка
59. Сеги Роза
60. Сеги Пишта
61. Сеги Ана
62. Сеги Лацика
63. Сеги Јоза
64. Сеги Јустина
65. Спаић Селена Села
66. Спаић Слоба
67. Тутић Смиља

1. Бродалић Милица
2. Богдановић Вука
3. Дрмановић Ката
4. Живанић Милан
5. Миодраговић Стева
6. Милојевић Кристина Нина
7. Мрква Зуза

8. Милутиновић Ержа
9. Милутиновић Златија

10. Рауш Милица Мица
11. Спаић Стевка
12. Седларовић Јова
13. Туфегџић Секана
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Предвече, 14. марта, SS-овци су стигли до најудаљенијих салаша под шумом Клечинац, 
где се крило четрдесетак Босућана. Потерали су их до Остојића кафане близу Сремске Раче 
и сутрадан рано ујутру све побили. Страдало је 39-оро Босућана које су затрпали у плитку 
гробницу. Ту је убијено стрељањем или дављењем више деце и две бебе: једна од 6 недеља, 
а друга од 6 месеци. Тада су ликвидирани:40

Истог дана, стрељано је 17 мештана у дворишту Ивана Рауша, који су побацани у под-
рум испод пољске пекаре, а потом затрпани тако што је пећ разнесена мином. Ту је убијено 
11-оро деце, 5 жена и 1 мушкарац. Стрељани су: 41

Осим ових масовних стрељања, било је и доста појединачних злочина у целом месту, као 
и по сеоским атарима и салашима. У многим двориштима су пронађени лешеви закланих или 
стрељаних жена, деце и стараца. Тако је леш Данице Богдановић пронађен у њеном дворишту, 
заједно са лешевима Дике Лакатуш и њених четворо деце. Лешеви Гаје Миражића, Омерке 
Исаиловић и њена два детета од 3 и 5 година пронађени су у дворишту Уроша Дрмановића. 
Лешеви Неше Вучетића, Душана Обрадовића и његовог сина Душана пронађени су на салашу 
Пере Обрадовића. Реком Савом су такође пливали многи лешеви од којих су пронађена тела 

40  Чекеринац И, Село Босут у рату, Нови Сад, 1968, 149-152
41  Четворо убијених Бродалића помињу се у књизи „Село Босут у рату” грешком на два места, на 151. страници: на списковима 
убијених код Остојића кафане и у дворишту Ивана Рауша (прим. аут.)

1. Лукић Ката
2. Лукић Рајко (дете)
3. Лукић Стевка (дете)
4. Мицић Мића
5. Мицић Радосав
6. Мицић Злата
7. Мицић Блажица (дете)
8. Мицић Миленко (дете)
9. Мицић Анђелко (дете)

10. Обрадовић Вида
11. Обрадовић Веселинка (дете)
12. Обрадовић Сока
13. Обрадовић Стојанка

14. Панић Стеван
15. Панић Илија
16. Седларовић Милош (старији)
17. Седларовић Борислав (дете)
18. Седларовић Милош (6 недеља)
19. Седларовић Савета
20. Седларовић Гина
21. Седларовић Катица (дете)
22. Седларовић Вида (дете)
23. Седларовић Лазар (дете)
24. Седларовић Анђа
25. Седларовић Дивна

1. Богдановић Савка
2. Богдановић Смиља (дете)
3. Богдановић Ката (дете)
4. Богдановић Радојка (дете)
5. Бродалић Даринка
6. Бродалић Катица (дете)
7. Бродалић Јелица (дете)
8. Бродалић Млађа (дете)
9. Ердег Мара

10. Лакатуш Емилија
11. Лакатуш Мара (дете)
12. Лакатуш Рудолф (дете)
13. Лакатуш Марија (дете)
14. Лакатуш Јосип (дете)
15. Лакатуш Емил (дете)
16. Миражић Урош
17. Миражић Јулка



128

Секане Туфегџић и Милице Бродалић. У врбама, иза насипа, откривена су беживотна тела 
Лепе Станисављевић и Марице Петрењ. Данима су крај друма према Сремској Рачи лежали 
побијени људи који нису стигли да нађу спас у Босни.

Поједина тела убијених нису никада пронађена, јер су највероватније спаљена или их је 
однела река, као што је био случај са лешевима Ленке Живанић, Митре Рауш, Стевке Спаић 
и Дојчина Богдановића.

Било је примера ужасних зверстава од којих се ледила крв у жилама. Под шумом Кле-
чинац лешеви Ивана Рауша, Миладина Гавриловића и Игњата Обрадовића распадали су се 
данима, па су их изгладнеле свиње и пси почели развлачити по њивама. Даница Перуновић је 
жива запаљена у бурету. Ковинка Панић, која је била у поодмаклој трудноћи, мучена је тако 
што су јој одсечене дојке и стављана со на рану. Најпосле, расекли су јој трбух бајонетом и 
извадили живо дете које су потом мучили, док није умрло заједно са мајком. Слобу Миражић 
су SS-овци убили када се вратила у село са салаша, а њеном петогодишњем сину Николи 
одсекли су главу и с њом играли фудбал. Цветин Седларовић је изгубио жену и двоје деце. 
Цветину Бродалићу је била побијена цела породица: жена и троје деце. Када је то сазнао, 
изашао је пред SS-овце, тражећи да убију и њега, што су ови без размишљања и учинили. 

Офанзива 13. SS Ханџар дивизије марта 1944. године
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Ката Дрмановић је била убијена, заједно са најстаријим дететом од 12 година, док је четворо 
преостале деце од којих је најстарије имало 10 година а најмлађе свега 4 године, данима 
лутало по сеоским атарима.42

Веома мало Босућана је успело да се сакрије у шуми Клечинац, по земуницама у Латовцу 
или базама уз реку Босут, док је већина настрадала. Један број преживелих је помрачио умом, 
гледајући страшна SS-овачка злодела.

Крајем марта, када је офанзива минула, приступило се сахрањивању погинулих. Леше-
ви су претежно сахрањивани у заједничке породичне гробнице, најчешће без сандука или 
тако што су слагани у ормане, а потом закопавани. Било је доста лешева које није имао ко да 
сахрани, јер су целе породице биле затрте.

Масакр су преживели Босућани избегли у Семберију и Мачву, као и мушкарци који су 
побегли у Босну са партизанским јединицама. Наиме, Главни штаб НОВ и ПО Војводине 
је, погрешно проценивши стање на терену, донео одлуку о повлачењу свих партизанских 
јединица из Срема. У то време на терену југозападног Срема налазиле су се, осим Главног 
штаба: Четврта војвођанска бригада, први батаљон Шесте војвођанске бригаде, Други срем-
ски одред и једна чета Првог сремског одреда. Главни штаб Војводине сматрао је да не треба 
прихватати борбу са далеко надмоћнијим непријатељем који се ионако неће дуго задржавати 
у Срему, већ да треба сачувати јединице за повратак у Војводину и дизање револуције.

За разлику од цивилног становништва, партизанске јединице су у мартовском покољу 
претрпеле тек незнатне губитке. Настрадала су петорица партизана из Босута: Мија Бошњак, 

42  Чекеринац И, Село Босут у рату, Нови Сад, 1968, 152-154

Припадници 13. SS Ханџар дивизије у логору у рејону Босут-Сремска Рача 1944. год.
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Миладин Гавриловић и Иван Рауш, који су били болесни и нису могли да беже са јединицом, 
као и Александар Богдановић и Јован Седларовић, који су погинули у Сремској Рачи, где су 
као занатлије радили у радионици партизанске команде места Шид.

Никада није утврђен тачан број побијених мештана Босута. Према неким подацима, при-
падници Тринаесте SS „Ханџар” дивизије су за свега неколико дана, на најсвирепији начин, 
поклали, убили секирама и маљевима, стрељали или спалили 183 мештана села Босута (50 
деце, 90 жена и 43 претежно старија мушкарца)43. Сумња се, међутим, да је број жртава био 
већи, чак и до 250 људи, јер су поједине породице целе побијене, па није имао ко да пријави 
њихову смрт властима.44 Осим мештана српске националности побијен је и један број Босућана 
који су били Мађари, Русини, Немци, Словаци и Чеси.

У Сремској Рачи су фесароши побили око 370 људи, у Моровићу 100, а у Јамени 50 ста-
новника.45 У нешто мањем обиму страдала су и села: Вашица, Привина Глава и Батровци, где 
је 17 мештана заклано.46 Грк је био поштеђен од масакра и тамо није било масовних стрељања, 
нити су паљене куће.

Припадници 13. SS дивизије су срушили брану на реци Босуту, па је тако поплављен 
огроман комплекс земљишта у босутском, грчанском, кузминском и мартиначком атару, чиме 

43  Исто, 156
44  Савић С, Борбе у Срему 1941-1944, С. Митровица, 1981, 409
45  Војводина у борби, СУБНОР СР Србије Председниство АП Војводине, 1963, 502
46  Савић С, Борбе у Срему 1941-1944, С. Митровица, 1981

Припадници 13. SS Ханџар дивизије у рову поред Саве у рејону Босут-Сремска Рача 1944. год.
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је начињена велика материјална штета.47

Енглески мајор Базил Дејвидсон, шеф одељења за Југословију при SОЕ, описао је у свом 
дневнику масакр Ханџар дивизије у Рачи, Босуту, Моровићу и другим селима која је, заједно 
са партизанским јединицама, обишао после SS-овске офанзиве. Између осталог, Дејвидсон 
бележи:

„...У Босуту, неколико километара даље, наишли смо на лешеве 75 жена, 45 деце и 38 
тела старијег света...”48

Скоро све куће у Босуту биле су опљачкане и запаљене, прозори полупани, а намештај 
уништен. Побијен је или опљачкан цео сточни фонд и све залихе хране.

После крвавог пира у Срему, „Ханџарˮ дивизија је наставила свој злочиначки поход ка 
Босни, прешавши Саву код Сремске Раче и Брчког. У многим селима Брчанског, Бијељинског, 
Градачког, Тузланског и Власеничког среза, од марта до октобра 1944. године, SS-овци су 
побили преко две хиљаде, а интернирали у логоре смрти скоро пет хиљада Срба.

После рата, зарад „братства и јединства ,ˮ о десетомартовском масакру није се много 
говорило, нити писало. Поједини муслимански послератни „историчариˮ покушавали су да 
умање злочине својих сународника. Тако је Енвер Реџић у својој књизи „Муслиманско ауто-
номаштво и Тринаеста SS дивизијаˮ (Свјетлост, Сарајево, 1987), писао искључиво о побуни 
SS питомаца на обуци у Винфраншу, у Француској, не помињући ни једном речју срамни 
мартовски злочин у сремским селима.

47  Атанацковић Ж, Војводина у борби, Нови Сад, 1959, 200-203; Савић С, Срем у НОБ-у, Београд, 1963, 366-370
48  Прица Р, Окупаторски терор у селима Срема 1943. и 1944. године, Зборник Музеја Срема бр. 1, Срем. Митровица, 1995, 123

Спаљени Босут марта 1944. године
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Починиоцима овог гнусног варварства никада није суђено, осим у неколико појединачних 
случајева. Један SS-овац је ухваћен крајем марта 1944. године у близини села и осуђен на смрт. 
Такође је у јуну 1944. године у Мартинцима ухваћен SS-овац Алија, који је пре рата служио 
у селу код имућнијих газда. Када је Срем окупиран, Алија је побегао из Мартинаца, да би 
се о њему чуло тек после десетомартовског покоља у којем је учествовао као добровољац 
Тринаесте SS дивизије. Алија се хвалио да је бацао децу увис, па их дочекивао на бајонет. 
Када је рањен код Брчког, једно време је био у Осијеку на лечењу, па је у повратку за Босну 
навратио у Мартинце. Ту су га Мартинчани убили и бацили у Саву. Такође је у Мартинцима, на 
савском Полоју, скончао и мештанин Бора Каролић, звани Пикула и Штрока, који је приликом 
саслушавања признао да је потказивао SS-овцима комунистичке породице у Босуту, које су 
касније завршиле у Јасеновцу.49 Већина преживелих припадника „Ханџар – дивизије” је у 
јесен 1944. године ступила у Тузлански партизански одред и 16. муслиманску партизанску 
бригаду. Тако су комунисти рехабилитовали злочинце зарад братства и јединства.

Грађански рат, револуција
и контрареволуција у Босуту

Партизани из села нису се сукобљавали са Немцима у већем обиму, већ су углавном 
нападали мање јединице усташа и домобрана који су се кретали друмом од Кузмина и Срем-
ске Раче или реком Савом. Ти напади су били слабог интензитета због помањкања тешког 
наоружања, али и због релативно малог броја бораца. Сукоби са непријатељем су се углавном 
сводили на диверзије, док су се, пред налетом усташких и домобранских злочинаца који 
су депортовали цивиле у Јасеновац, офанзивом Прве козачке коњичке дивизије, казненом 
експедицијом Тринаесте SS Ханџар дивизије, и немачком офанзивом „Житни цвет ,ˮ парти-
занске јединице склањале у Босну или на Фрушку Гору.

Сремски партизани су у рејону Босута нападали Недићеве и Љотићеве јединице у Мачви. 
Најближа касарна Српске државне и граничне страже која је имала задатак да штити границу 
између Србије и НДХ, налазила се на северном ободу села Равња. У ноћи између 26. и 27. 
фебруара 1944. године ову касарну напали су партизани Првог батаљона Четврте војвођанске 
бригаде. Партизани су се пребацили једним чамцем из Босута на равњанску обалу увече 26. 
фебруара у временском периоду од 20 до 23 часа. У пребацивању су им помагали и поједини 
Босућани. Батаљон је за акцију одредио 1. и 3. чету, односно 147 бораца наоружаних пушкама, 
са 5 пушкомитраљеза и једном противтенковском пушком из пратећег вода бригаде. Касарна 
Српске државне и граничне страже је била опасана рововима и бодљикавом жицом, са једним 
бункером. Напад на касарну је започео у 23.30 часова. После вишечасовне борбе, граничарима 
је стигло појачање из Шапца и околних села, као и Добровољачки одред из Богатића. Након 
неколико неуспелих напада на караулу, око 4 часа ујутру је наређено повлачење. Приликом 
одступања заробљено је, погинуло или се удавило 39 партизана. Такође су Недићевци за-
робили два пушкомитраљеза и једну противтенковску пушку. На страни Српске државне и 
граничне страже погинуло је 4, а рањено 9 граничара. Одлука о нападу на касарну у Равњу 
била је донета без сагласности Главног штаба Шеснаесте НОУ дивизије. Због тога је коман-
дант батаљона, Шпиро Лагатор, кажњен и смењен са дужности.50

49  Марин Б, Мартинци у вихору рата, Нови Сад, 1984, 206-210
50  Зборник докумената и података о народноослободилачком рату југословенских народа, том I, књига 8, Београд, 1956, 
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У самом селу Босуту није било сукоба између комуниста и антикомуниста, јер на 
територији Срема није било организованих четничких и других антикомунистичких јединица. 
Десетак Босућана који су били борци Југословенске војске у отаџбини, Српске државне и 
граничне страже и Српског добровољачког корпуса, током рата су се борили у Србији. Далеко 
бројнији су били Босућани који су били припадници партизанских јединица.

Илинка Чекеринац у својој књизи наводи имена 141 борца који су ступили у партизане 
од 1942. до 1944. године. Према њеном списку из Босута нема првобораца из 1941. године, док 
су 16 Босућана борци од 1942. године, 103 Босућана од 1943. године, а 22 Босућана од 1944. 
године. Међутим, у званичној литератури која даје пописе учесника НОР-а, регистровано 
је знатно мање Босућана којима је признато учешће у рату. Писмени траг о борачком стажу 
бораца из Босута постоји за свега педесетак босутских партизана.

Борци Босутске чете: 51

1. Воиновић (Марко) Милош, Босут, 1920, земљорадник. Половином јула 1942. 
ступио у Босутску чету, али се истог месеца утопио при преласку реке Босут.

2. Гавриловић Жарко – Црња, Босут, 1906, земљорадник. Отишао у Босутску 
чету јула 1942. године, борац. Умро у Босуту.

3. Дрмановић Н. Сава, Босут, 1920, земљорадник. Ступио у Босутску чету у 
другој половини јула 1942, а 10. августа напустио чету. Борац.

4. Дрмановић К. Славко, Босут, 1919, земљорадник. Ступио у Босутску чету у 
другој половини јула, а 8. августа 1942. напустио чету, прешао у Србију и не-
стао.

5. Дрмановић (Нега) Светозар – Цвеја Пура, Босут, 1916, земљорадник. Ступио у 
Босутску чету августа 1942, а погинуо априла 1943. у Босуту.

6. Живанић Јован, Босут, 1909, живео у Шуљму. Ступио у Одред почетком марта 
1942, а погинуо у пролеће исте године на Фрушкој Гори.

7. Лазовић М. Никола, Босут, 1921, земљорадник. Ступио у Босутску чету у 
другој половини јула 1942, а у првој половини следећег месеца прешао у Србију 
и нестао у четницима.

8. Малешевић Милорад – Луне, Босут, 1920, земљорадник. Ступио у Босутску 
чету половином јула 1942. године. Борио се у Седмој војвођанској бригади, где је 
био командир чете од 2. јула до 9. септембра 1944. године.52 Имао је чин капета-
на I класе. Умро је у Старој Бингули 6. септембра 2003. године.

9. Миражић Живан, Босут, 1900, земљорадник. Ступио јула месеца 1942. у Босут-
ску чету, али је убрзо напустио и прешао у Мачву.

10. Миражић (Лазар) Живко, Босут, 1921, земљорадник. Ступио у другој половини 
јула 1942. у Босутску чету, а 10. августа је напустио чету и прешао у Србију. Уб-
рзо се вратио у Срем и погинуо на Фрушкој гори 1944. године.

11. Миражић Милан, Босут, 1920, лугар. Ступио у другој половини јула 1942. у 
Босутску чету, а 10. августа напустио чету, прешао у Србију и нестао.

12. Миражић (Живан) Петар, Босут, 1921, земљорадник. У другој половини јула 

113-115; Зборник докумената и података о народноослободилачком рату југословенских народа, том I, књига 21, Београд, 1965, 
623-624; Лагатор Ш, Четврта војвођанска бригада, Београд, 1973, 82-86
51  Стојшић Б, Фрушкогорски партизански одред, Београд, 1986, 401-460
52  Божић Н, Седма војвођанска НОУ бригада, Београд, 1984, 497
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1942. ступио у Босутску чету, а напустио је 10. августа и прешао у Србију. Не-
што касније се вратио у Срем и 1943. отишао у Другу војвођанску бригаду.53 
Борац. Погинуо 1944. у Босни.

13. Николић Живко, Босут, 1925. Ступио у Босутску чету у другој половини јула 
1942., а 1944. погинуо у Босни.

14. Николић Рајко – Пипа, Босут, 1914, земљорадник. Ступио у Босутску чету 
у другој половини јула 1942., а 10. августа напустио чету и прешао у Србију. 
Касније се прикључио војвођанским јединицама и погинуо у Босни.

15. Обрадовић Бранко, Босут, 1920, земљорадник. Ступио у Босутску чету у другој 
половини јула 1942. а 10. августа исте године напустио чету и прешао у Србију. 
Прикључио се војвођанским јединицама 1944. Борац.

16. Обрадовић Којић Живан – Живко, Босут, 1917, радник. Ступио у Босутску 
чету у другој половини јула 1942, а 8. августа напустио чету и прешао у Србију. 
Борац. Умро у Босуту.

17. Обрадовић Канин (Цветина) Мирослав – Милош, Босут, 1905, земљорадник. 
У другој половини јула 1942. ступио у Босутску чету, а 10. августа је напустио 
и прешао у Србију. Вратио се у пролеће 1943. и ступио у Други сремски одред. 
Био је командир чете у Другој војвођанској бригади.54 Умро 1984. у Босуту.

18. Петровић Богдан – Миша (1921-1985) Босут, земљорадник. Ступио у Босутску 
чету у другој половини јула 1942, а 10. августа исте године напустио чету и пре-
шао у Србију. Прикључио се 1944. године војвођанским јединицама. Борац.

19. Спаић (Жарко) Славко, Босут, 1921. Ступио у Босутску чету крајем јула 1942, а 
почетком августа напустио чету и прешао у Србију. Прикључио се војвођанским 
јединицама 1944. и крајем исте године погинуо у Славонији.

20. Старчевић (Живан) Славко је рођен 1919. године у сиромашној 
земљорадничко-надничарској породици у Босуту. Био је ухапшен од стране 
општинских власти у децембру 1941. године због непоштовања полицијског 
часа и конфликата са усташким породицама. Крио се једно време од власти због 
неодазивања у домобранску војску, па је десетак дана провео у Босутским шума-
ма, где се прикључио Босутској чети јуна 1942. године. Погинуо је у ноћи између 
28. и 29. јула исте године у неуспелом нападу на жандармеријско-пограничну 
касарну у Босуту.

21. Будимировић (Станко) Прока (1914-1944) из Босута, по занимању кројач. Био 
је заменик комесара чете у Петој војвођанској бригади.55 Такође, био је и борац 
Друге војвођанске бригаде.56 Ступио у НОВЈ 1943. године, интендант. Погинуо 
1944, код Шековића у источној Босни.

Борци Друге војвођанске бригаде: 57

1. Богдановић (Радивоје) Милинко, рођен 1920, Босут, Србин, земљорадник, сту-
пио у НОВЈ 1942, командир чете, потпоручник, делегат. Био је и борац Четврте 

53  Атанацковић Ж, Друга војвођанска НОУ бригада, Београд, 1978
54  Исто
55  Мраовић Н, Пета војвођанска бригада, Нови Сад, 1985, 445
56  Атанацковић Ж, Друга војвођанска НОУ бригада, Београд, 1978, 396-530
57  Исто
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војвођанске бригаде. Погинуо је 8. маја 1945. у Брезовици у Словенији.58

2. Квас (Милош) Миленко – Брата, рођен 1907, Србин, радник, ступио у НОВЈ 
1944, водник. Умро 1991. године.

3. Квас (Милош) Славко, рођен 1919, Босут, трговачки помоћник, ступио у НОВЈ 
1943, мајор.

4. Лазовић (Радован) Живка, рођена 1925, Босут, Српкиња, домаћица, ступила у 
НОВЈ 1943, борац, погинула 1943. на Косовачи код Зворника.

5. Миражић (Милан) Ватрослав, рођен 1917, Босут, Србин, земљорадник, ступио 
у НОВЈ 1943, капетан I класе.

6. Миражић Душан, рођен 1904, Босут, Србин, земљорадник, ступио у НОВЈ 
1943, борац, умро у Босуту.

7. Миражић - Грујичин (Живан) Зора, рођена 1924, Босут, Српкиња, домаћица, 
ступила у НОВЈ 1943, заставник, референт санитета. После рата живела у Бачкој 
Паланци, где је умрла 1991. године.

8. Миражић (Душан) Жарко, рођен 1905, Босут, Србин, земљорадник, ступио у 
НОВЈ 1943, водник, умро у Босуту.

9. Миражић (Милета) Живка, рођена 1920, Босут, Српкиња, домаћица, ступила у 
НОВЈ 1943, болничарка, погинула 1944. у Босни.

10. Миражић (Страхиња) Страхиња, рођен 1925, Босут, Србин, земљорадник, 
ступио у НОВЈ 1943, борац, умро после рата у Босуту.

11. Момировић (Рајко) Живко, рођен 1924, Босут, Србин, радник, ступио у НОВЈ 
1942, борац, погинуо 1942. у Босни.

12. Обрадовић (Марко) Стеван, рођен 1916, Босут, Србин, општински службеник, 
ступио у НОВЈ 1944, борац.

13. Рауш (Миливоје) Иван, рођен 1912, Босут, Србин, трговац, ступио у НОВЈ 
1943, борац, погинуо 1944. у Босуту.

14. Спаић (Никола) Драгутин, рођен 1917, Босут - Сремска Митровица, Србин, 
земљорадник, ступио у НОВЈ 1943, борац, заменик интенданта.

15. Спаић (Јеврем) Спасоје, рођен 1916, Босут - Сремска Митровица, земљорадник, 
ступио у НОВЈ 1943, борац, економ.

16. Дракулић – Спаић (Станко) Тина, рођена 1927, Босут, Српкиња, домаћица, 
ступила у НОВЈ 1943, члан СКОЈ-а, старији водник, болничарка. Борила се у 
Четвртој војвођанској бригади.59 Умрла 2010. године у Босуту.

17. Старчевић (Живан) Живко, рођен 1911, Босут, Србин, земљорадник, ступио у 
НОВЈ 1943, водник. Умро је 1980. године.

18. Стојаковић (Урош) Савета, рођена 1925, Босут, Српкиња, домаћица, ступила 
у НОВЈ 1943, болничарка, погинула 1943. године у јуришу за ослобођење Гуње, 
код Брчког.

19. Ужвар (Ђуро) Иван, рођен 1920, Босут, Србин, радник, ступио у НОВЈ 1943, 
борац, интендант.

Борци Треће војвођанске бригаде: 60

58  Лагатор Ш, Четврта војвођанска бригада, Београд, 1973, 313
59  Исто, 305
60  Панић Р, Трећа војвођанска НОУ бригада, Војноиздавачки завод, Београд, 1980, 557, 578, 583
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1. Цветановић Васа, рођен 1921. Босут, борац, рањен 16.01.1944. Ораховица, ис-
точна Босна.

2. Короди (Јосип) Терезија – Вера, рођена 1920. године у Старом Бечеју. Борац, 
ступила у НОВЈ 1943. године. После рата удата у Босут у фамилију Јовановић. 
Умрла је у Босуту 1996. године, где је и сахрањена.

3. Киртић Рада, рођена 1921. Босут, земљорадник, рањена 11. новембра 1943. у 
источној Босни.

Борци Четврте војвођанске бригаде: 61

1. Јанковић Маринко, земљорадник, рођен 1915. у Босуту, у НОБ од маја 1943., 
члан КПЈ од августа 1943., заменик командира чете, капетан.

2. Мићанић Иван, обућар, рођен 1915. у Босуту, у НОБ од 1943, десетар.
3. Маралчић Савета, домаћица, рођена 1923. у Босуту, у НОБ од 1943., члан 

СКОЈ-а, водна болничарка.
4. Рауш Вида, домаћица, рођена 1922. у Босуту, у НОБ од 1943., члан СКОЈ-а, чет-

на болничарка.
5. Станисављевић Вида, домаћица, рођена 1926. у Босуту, у НОБ-у од 1943., члан 

СКОЈ-а од 1943., КПЈ од 1944., болничарка, старији водник.
6. Обрадовић Борислав, ратар, рођен 1926., Босут, погинуо 10. марта 1945. у Н. 

Невесиње.

Борци Шесте војвођанске бригаде: 62

1. Богдановић Јова, рођен 1925. године у селу Босуту, погинуо 18. октобра 1944. 
године на Авали, сахрањен у селу Пиносава.

Борци Мачванског партизанског одреда: 63

1. Жегарац (Владимира) Александар – Шаца, рођен 1922, Босут, трговачка шко-
ла, трговачки помоћник; породица: родитељи, брат и сестра, отац чиновник; 
ступио 12. августа 1941. године, борио се у чети П. Савића и Лозничкој чети; 
члан СКОЈ-а; ухваћен крајем 1941, убијен 10. јануара 1942. године у шабачком 
логору приликом покушаја бекства.

2. Миражић (Милована) Живојин – Жикица, рођен 1926. године у Босуту. Током 
рата био је избеглица у Шапцу, ученик учитељске школе. Убијени су му у рату 
мајка Јелисавета и отац Милован Миражић, гостионичар. Из Недићеве „Нацио-
налне службеˮ у Слепчевићу ступио 6. августа 1944. године у 3. чету у Поцери-
ни, мајор, пензионисан као војно лице у чину пуковника. Живео у Београду, где 
је и умро 2009. године.

Према попису Илинке Чекеринац из Босута је учествовало у Другом светском рату 141 

61  Лагатор Ш, Четврта војвођанска бригада, Београд, 1973, 291, 297, 298, 303, 305, 326
62  Нинковић М. Ж., Шеста војвођанска ударна бригада, Београд, 1973, 176
63  Пармаковић Д, Мачвански народноослободилачки партизански одред:1941-1944, Шабац, 1973, 774-775, 1195, 1223
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партизан. Од тога је 55 погинуло, а 86 преживело рат.64 Илинка Чекеринац не помиње све 
борце који су заступљени у званичној литератури војвођанских партизанских бригада, док, с 
друге стране, помиње преко стотину бораца из Босута којих нема у официјелним списковима. 
Следећи борци се помињу у књизи „Село Босут у рату ,ˮ а нема их у претходним пописима 
бораца:

Ступили у партизане 1942. године:

1. Јовановић Страхиња (1918-1945)
2. Малешевић (Јован) Жика (1923-1942)
3. Момировић (Мирко) Рајко (1905-1944)
4. Петрењ (Стеван) Адам – Зденко (1921-1944)
5. Богдановић Јован, поручник
6. Миражић Драгољуб, борац
7. Сувајџић Рада, борац
8. Сувајџић Љубица, борац

Ступили у партизане 1943. године:

1. Будимировић (Станко) Кузман (1912-1944)
2. Будимчевић (Урош) Вукашин (1915-1944)
3. Бошњак (Миливоје) Живко (1922-1944)
4. Бошњак (Миливоје) Мија (1919-1944)
5. Богдановић (Никола) Александар Биба (1905-1944)
6. Бродалић (Милош) Вида (1923-1943)
7. Бруњај (Никола) Јоца (1910-1943)
8. Вучетић (Неша) Лазар (1908-1944)
9. Вучетић (Мирослав) Мирослав (1924-1943)

10. Гавриловић (Живан) Миладин (1907-1944)
11. Дрмановић (Милорад) Љубица Була (1925-1944)
12. Ђурђевић (Радован) Вукадин (1909-1944)
13. Златановић (Драгутин) Васа (1920-1944)
14. Златановић (Драгутин) Божа (1923-1944)
15. Јанковић Милан (1921-1944)
16. Крстић (Иван) Савица (1920-1944)
17. Котарлић Славко (†1943)
18. Лукић (Цветин) Славко (1927-1944)
19. Малешевић (Јестра) Никола, водник (1905-1944)
20. Миражић (Милош) Миленко (1925-1943)
21. Обрадовић (Живан) Борко (1924-1943)
22. Петрењ (Стеван) Мара, заставник (1924-1944)
23. Петровић (Богдан) Драгољуб (1910-1943)
24. Рауш (Иван) Милан (1912-1943)
25. Рауш (Иван) Милисав (1925-1944)

64  Чекеринац И, Село Босут у рату, Нови Сад, 1968, 207-213
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26. Савић (Цвеја) Тома (1912-1944)
27. Савић (Милан) Јован (1910-1943)
28. Савић Тереза (1917-1945)
29. Седларовић (Милош) Јован (1895-1944)
30. Станисављевић (Петар) Стеван (1924-1944)
31. Туроман Живан (1912-1944)
32. Арамбашић Лука, млађи водник
33. Богдановић Миланка
34. Бошњак Радован, борац
35. Бродалић Софија Сока, борац (1915-1992)
36. Богдановић Сава, борац
37. Бруњај Иван, борац
38. Белић Цвеја
39. Војновић Жарко, капетан I класе
40. Вукмировић Јован, поручник
41. Вилић Олга
42. Војиновић Милан
43. Гашпаровски Стипе, борац
44. Ердег Миланка, водник
45. Живанић Милан
46. Живанић Кузман, борац
47. Живанић Коста, борац
48. Јанковић Јелена
49. Јовановић Живан, борац
50. Костић Радован, капетан
51. Лађевац Стеван, борац
52. Лазовић Цвеја Ића, капетан
53. Лазовић Лазар, поручник
54. Лукић Ивица, потпоручник
55. Лукић Петар, борац (1895-1974)
56. Миладиновић Душан, капетан
57. Миливојевић Благоја, борац
58. Миражић Милош - Миша, борац (1925-1991)
59. Миражић Кузман, борац
60. Миражић Жика, борац
61. Миражић Савета
62. Миражић Божидар, водник
63. Миражић Сава, борац
64. Обрадовић Војин, водник
65. Обрадовић – Богдановић Даница, старији водник (1924-2011)
66. Петрењ Иван, борац
67. Петровић Иван, борац
68. Петровић Милица, борац
69. Перуновић Јован, борац
70. Перић Петар
71. Седларовић Влајко Жарко, поручник
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72. Спаић Милован, борац
73. Спаић Здравко, борац
74. Спаић Урош, водник
75. Станисављевић Сава, борац
76. Старчевић (Живан) Лазар, борац
77. Стокић Нова Бачван, борац
78. Тутић Благоје, борац

Ступили у партизане 1944. године:

1. Богдановић (Радивоје) Јела (1925-1944)
2. Дрмановић (Милан) Иван (1925-1944)
3. Исаиловић (Вукашин) Емилија Сека (1924-1944)
4. Петрењ (Стеван) Васа (1913-1944)
5. Петрењ (Стеван) Стеван (1915-1944)
6. Седларовић (Љуба) Јелена (1923-1944)
7. Крстић Милован, борац
8. Крстић Урош, борац
9. Миражић Славко, борац

10. Миражић Градимир, мајор
11. Миражић Здравко – Пека, борац
12. Ненадовић Драгољуб, борац
13. Пршан Петар, борац
14. Спаић Емил
15. Спаић Жарко, борац
16. Спаић – Будисављевић Вида, борац

Мањи број Босућана се борио у Србији, у оквиру Југословенске Војске у Отаџбини и 
Недићеве Државне страже или је, пак, нестао под неразјашњеним околностима као противник 
комунистичких власти:

1. Бошњак Петар – Бундева био је у Другој мачванској четничкој бригади, под 
командом Владислава Синђића.65 Погинуо у току рата.

2. Миражић Сава је прво био у четницима, па је 1943. године ступио у партизане.
3. Дрмановић К. Славко, Босут, 1919, земљорадник. Ступио у Босутску чету у 

другој половини јула, а 8. августа 1942. напустио чету, прешао у Србију и не-
стао.66 Једанаест чланова породице његовог оца Крсте Дрмановића отерано је 
у Јасеновац 1942. године, због тога што је Славко пребегао у Србију. Славко 
Дрмановић je погинуо у четницима као подофицир. Нова власт је његову кућу 
после рата конфисковала.

4. Лазовић М. Никола, Босут, 1921, земљорадник. Ступио у Босутску чету у 
другој половини јула 1942, а у првој половини следећег месеца прешао у Србију 
и нестао у четницима.67

65  Глушци монографија, Месна заједница Глушци 1986, 102
66  Стојшић Б, Фрушкогорски партизански одред, Београд, 1986, 401-460
67  Исто
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5. Миражић Милан, Босут, 1920, лугар. Ступио у другој половини јула 1942. у 
Босутску чету, а 10. августа напустио чету, прешао у Србију и нестао.68

6. Исаиловић (Радована) Бранко, Босут, 1903, нестао у Србији.
7. Јова „Босућанинˮ (презиме непознато) погинуо је као четник у једној завери 7. 

септембра 1944. године у Глушцима.69

Известан број Босућана, чији је број тешко утврдити, убијен је од стране партизана. Раз-
лози су били различити: од антикомунистичке делатности, преко доказане или недоказане 
сарадње са окупатором, шверца, крађе и ратног профитерства, па до личних нетрпељивости.

Партизани су 19. августа 1942. године, око 23.30 часова, отели од Антуна Ердега – Тонике 
из Босута радио-апарат и још неке ситнице. Из општинске зграде однели су писаћу машину 
и два ћебета.70 Потом су ухапсили Босућане Бранка Исаиловића и Саву Спаића, које су оп-
тужили да сарађују са окупатором и клевећу партизански покрет.

Сава Спаић је био Словенац по рођењу, усвојен од породице Спаић која није имала своје 
деце. У току рата поздрављао је људе са „Хваљен Исусˮ и величао хрватску државу и војску. 
Када су га партизани ухапсили на његовом салашу, Сава није хтео да пође са њима, па су га 
одмах убили.

Бранко (Радована) Исаиловић (1903) је успео да побегне од сигурне смрти. Због покушаја 
убиства од стране партизана, био је два дана касније поштеђен усташког малтретирања на 
Кузминском вашаришту и пуштен са породицом да се смести у сеоску кућу на преноћиште. Уз 
пропусницу усташких власти из Сремске Митровице касније се легално пребацио у Србију.71 
Није познато да ли је у Србији ступио у четничке или Недићеве јединице. Бранкову жену 
Омерку Исаиловић (рођену Миражић) и њихова два детета од 3 и 5 година убили су при-
падници Ханџар дивизије 1944. године. Бранкова кућа у главној улици на броју 104, једна је 
од ретких која није срушена у Другом светском рату. После рата је конфискована од стране 
Босутске општине. И данас стоји на истом месту, али је у приватном власништву. Бранко 
је нестао у Србији. Према једној верзији погинуо је током рата, док су други тврдили да је 
преживео рат и да се крио од нових власти, па, чак, да је тајно и долазио у Босут после рата.

Због убиства Саве Спаића из Босута и још четворице сељака из Кузмина, Дивоша и 
Гргуреваца, који су побијени током августа 1942. године, усташе су 19. августа 1942. године 
у знак одмазде убиле у Вуковару, на Дудику, 50 талаца из Митровице. Више редарствено 
повјереништво велике жупе Вука у огласу број 1117-42, објављеном у Хрватској Митровици 
3. септембра 1942. године, наводи имена 50 убијених талаца, уз образложење:

„Budući, da se u zakonskom roku od 10 dana nisu pronašli zločinci, a niti su građani grada 
Hrvatske Mitrovice i stanovnici kotara Hrvatske Mitrovice dali podatke o njihovim skrovištima, to 
je dana 19. kolovoza 1942.; a na temelju zakonske odredbe broj CCCXXXI – 1620 Z.p. 1941. od 2. 
listopada 1941. STRIELJANO kao taoci PEDESET OSOBA, koji su nakon najtočnijih redarstvenih 
izvida ustanovljeni kao pomagači razbojničkih bandi...”72

У сукобу са усташама 17. априла 1943. године погинули су босутски партизани Цвеја 
Дрмановић и Борко Обрадовић у кући Вукашина Шенекле, где су тражили храну. Према 
сведочењу Милорада Малешевића – Лунета, штаб Трећег батаљона је спровео интерну ис-
трагу и утврдио да су доставу усташама о кретању погинулих партизана извршиле Босућанке 

68  Исто
69  Глушци монографија, Месна заједница Глушци 1986, 111, 113
70  Зборник докумената и података о народноослободилачком рату југословенских народа, том I, књига 17, Београд, 1958, 236
71  Чекеринац И, Село Босут у рату, Нови Сад, 1968, 59-60
72  Музеј Срема, Сремска Митровица, Инв. бр. 19/60, дим. 63:47 cm
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Мица Миладиновић и Милка Матузовић. 
На саслушању су, наводно, оне то признале 
и убрзо су стрељане.73 Према другим из-
ворима њих две су стрељане зато што су 
одржавале интимне односе са појединим 
усташама.

Према сведочењу Милорада 
Малешевића, средином маја 1943. године 
он и Жарко Гавриловић – Црња ухватили 
су у заседи и убили усташу Адама Кмо-
ка, рођеног Босућанина. Била је то освета 
за хапшење мајке, супруге и петоро деце 
Жарка Гавриловића, који су настрадали у 
усташким логорима, а у чијем депортовању 
је учествовао Адам Кмок.74

Група од двадесетак партизана из 
Трећег батаљона запленила је 17. јуна 1943. 
године извесну количину хране из кућа 
Антуна и Фрање Ердега и ухапсила Ман-
ду Милутиновић, која је потом осуђена на 
смрт и ликвидирана због сарадње са оку-
патором.75

Крајем августа 1943. године партиза-
ни Пограничне чете ухватили су у близи-
ни села Ивицу Рељановића, домаћег уста-
шу, који је побегао у Сремску Митровицу, 
заједно са другим усташама. Приликом спровођења, наводно је покушао бекство, па је убијен 
на лицу места.

На сличан начин је тих дана скончао и усташа Лука Шимић који је пре рата радио у Бо-
суту, код Мила Богдановића. Партизани су га ухватили на улазу у село и после саслушања 
убили као усташког шпијуна.76

Половином децембра 1943. године убијен је од стране лаћарачких комуниста Босућанин 
Глиша Бродалић приликом покушаја илегалног преласка у Србију код Лаћарка. Раније је био 
оптужен од сеоских комуниста да се бави шверцом дувана, цигарета, папира, соли и шећера 
из Србије у Босут.77

Партизани су такође убили Босућанина Мику Перуновића крајем јула 1944. године у 
Команди подручја у Грку, заједно са једном групом људи осумњичених за шпијунажу. Сви 
осумљичени су побијени приликом повлачења Команде места пред непријатељском офан-
зивом „Житни цвет .ˮ Мика Перуновић се међу првима укључио у рад босутске партизанске 
организације, па је током три године рата био на најодговорнијим положајима као повереник 
одбора Народног фонда, члан, а касније и председник Месног народно – ослободилачког 
одбора Босута. Био је веома храбар и отресит човек, те се бавио прикупљањем хране за 

73  Чекеринац И, Село Босут у рату, Нови Сад, 1968, 89
74  Исто, 92
75  Исто, 32, 36, 37, 98
76  Исто, 110-111
77  Исто, 133

Усташки оглас од 3. септембра 1942. године
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комунисте, иако му се кућа налазила непосредно преко пута жандармеријско – пограничне 
касарне. Перуновићева наводна кривица није никада утврђена.78

Марта месеца 1945. године Милорад Малешевић – Луне препознао је у Винковцима, у 
групи ухапшених Немаца, Петра Велфлинга, бившег председника Општине у Босуту. Велф-
линг је одмах послат у Сремску Митровицу, где је требало да му се суди, али је успут убијен 
под неразјашњеним околностима. Према Лунетовој изјави, наводно је покушао да бежи, па 
је због тога ликвидиран.79

Маја месеца 1945. године ухапшен је Фрања (Ферко) Ердег, бивши бележник Општине у 
Босуту. Суђење му је трајало од 13. до 30. августа у Окружном суду у Сремској Митровици. 
Осуђен је на смрт и казна је извршена у Босуту 25. јануара 1946. године, када је обешен о дуд 
у центру села.80 После је његов леш Новица Гавриловић – Муња скинуо са дуда, закачио за 
кола и вукао кроз село, да би га на крају закопао на коњском гробљу.81

Према босутском црквеном летопису, од партизана су такође страдали следећи мештани 
села Босута: Миодраговић Милош, Дрмановић (Нега) Светозар Цвеја – Пура (1916-1943), 
Дрмановић (Милан) Иван (1925-1944), Обрадовић Мица и Чајевић Даринка (†1944).82

У збегу
Како се рат ближио крају, Босут је све чешће био мета разних војски. Почетком 1944. 

године оштећен је насип између Босута и Сремске Раче у бомбардовању енглеских авиона.83 
Припремајући се за пролећне пољопривредне радове, народно-ослободилачки одбори у Бо-
суту, Сремској Рачи и Грку организовали су фебруара исте године једнодневну добровољну 
радну акцију са 310 учесника, који су поправили савски насип. Тако су многе оранице спасене 
од поплава.84

Такође, забележено је да је један авион 15. америчке ваздухопловне армије бацио 2 тоне 
бомби 27. јуна 1944. године у рејону села Босута.85 Савезнички авиони који су се враћали 
са бомбардовања нафтних поља и немачких стратешких положаја у Румунији и Мађарској, 
избацивали су неупотребљене бомбе у многим местима у Југославији, па је таква судбина 
задесила и Босут.

У пролеће 1944. године Главни штаб НОВ и ПО Војводине послао је 46 ислужених коња 
селима Босут, Рача и Грк, као помоћ за предстојећу сетву, али је ово било недовољно, па је 
око 50% ораница остало необрађено. После офанзиве Ханџар дивизије у Босуту је од радне 
стоке преостао свега 1 коњ, а у Рачи 2 коња, па преживели становници нису имали са чиме 
да обраде земљу пред пролећну сетву.

Током априла 1944. године преживели Босућани живели су у збегу у шуми, западно од 
села. Ту су се сви колективно хранили. Тада се јавила идеја о колективизацији земљишта и 
обрађивању по систему трудодана, али се овоме успротивио ОНОО западног Срема, јер још 
није било погодно време за револуционарне промене на плану приватне својине. Одбор је 

78  Исто, 183
79  Исто, 196
80  Исто, 200
81  Сведочење Младена Станисављевића из Босута
82  Летопис Српске православне парохије у Босуту
83  Чекеринац И, Село Босут у рату, Нови Сад, 1968, 145
84  Попов Ч, Борба народноослободилачких снага Срема за пољопривредну производњу у току 1944. године, Зборник за 
друштвене науке 43, 1966, 74
85  Davis R. G, Bombing the European Axis Powers–A Historical Digest of the Combined Bomber Offensive 1939-1945, USA, 2006
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препоручио да један део ораница надомак шуме обраде радне чете, које ће се формирати од 
становништва по збеговима. На овај начин би се обезбедила храна за све, а власницима њива, 
уколико се појаве, требало је накнадити штету. Радне чете су требале да обраде и друге њиве 
које њихови власници нису могли да обраде, али уз накнаду коју би наплатио НОО Босут.86

Цео Босут је евакуисан 16. априла 1944. године, када га је око 3 часа поподне засула 
артиљеријска паљба из Семберије. Гранате из четири топа великог калибра који су били 
стационирани на насипу код Босанске Раче падале су цео дан по Босуту, Сремској Рачи и 
Грку, па су се Босућани склонили у Кузмин, Мартинце и Лаћарак или су побегли дубоко у 
шуму Клечинац.87 Гранатирање је трајало до 22 часа.88 Била је то припрема окупатора за 
ширу акцију обезбеђивања проходности комуникације Кузмин – Босут – Сремска Рача и 
Шид – Моровић. Ови путеви су требали да послуже за снабдевање и пролаз непријатељских 
јединица, као и за транспорт рањеника из источне Босне.

Сутрадан, 17. априла, дошло је до оружаног сукоба између 1. чете 1. батаљона 2. сремског 
одреда и око 200 непријатељских војника који су дошли из правца Кузмина. Вишечасовна 
борба се одвијала на улазу у село, код моста на реци Босуту. Партизани су се повукли под 
јаком митраљеском и минобацачком ватром на положај код босутске железничке станице 
и баре Јаруга. Непријатељска војска је прошла кроз село, спалила више кућа и упутила се 
према Сремској Рачи.89

Мештани који до тад нису напустили село склонили су се у шуму Клечинац, у зграду 
железничке станице која се налазила 5 км западно од села или на удаљене салаше. Ту су 
остали дуже време под веома тешким условима. Сви су се надали брзом повратку кућама.

Почетком маја 1944. године непријатељске снаге су још увек имале веома јако упориште 
у Босуту. Око 30 домобрана чувало је Вртич, један број фашиста био је размештен у селу по 
кућама поред пумпе, а остатак на ушћу реке Босут у Саву. У шуми Кљештевици је постојао 
усташко-домобрански логор.90

Посада усташког гарнизона у Босуту је обезбеђивала уставу на реци Босуту и несметан 
пролаз својим трупама друмом од Сремске Раче према Кузмину и даље према Сремској Ми-
тровици. Зато су минирали околне куће и циглу искористили за прављење бункера. Такође 
су поставили унаоколо минска поља и цело утврђење оградили бодљикавом жицом. Пре тога 
су посекли сва стабла дрвећа и уклонили ограде око плацева. Преко дана су непријатељски 
војници пљачкали и палили преостале куће. Све ово су људи гледали из шума, осматрајући 
са високог дрвећа, али су били немоћни да ураде било шта. Када би избеглим мештанима 
понестајало хране, одлазили су ноћу у село по залихе жита, пасуља и кромпира, преосталог 
после пљачке. У збегу су велики проблем представљали слаби хигијенски услови, због чега 
су се појавиле ваши, маларија и разне друге болести.

Партизани, наоружани од Енглеза који су им падобраном избацивали из авиона муницију, 
бацаче и друго наоружање, покушали су 17. маја 1944. године напад на утврђени усташки гар-
низон на ушћу. Усташке снаге су бројале 143 војника и 5 официра и биле су добро наоружане 
и утврђене, са шест митраљеза и једним тешким минобацачем, као и митраљеским гнездом 
на пумпној станици. После вишечасовне крваве борбе и неколико неуспелих партизанских 
јуриша, када су примећени осетни губици, штаб 1. батаљона заједно са штабом 2. сремског 

86  Попов Ч, Борба народноослободилачких снага Срема за пољопривредну производњу у току 1944. године, Зборник за 
друштвене науке 43, 1966, 74, 83, 85-86
87  Историјски архив Покрајинског комитета СКС, Нови Сад, арх. бр. 11004.
88  Зборник докумената и података о НОР-у југословенских народа, том I, књига 8, Београд, 1956, 181-183
89  Нинковић М. Ж, Шеста војвођанска ударна бригада, Београд, 1973, 42
90  Исто, 54
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одреда донео је одлуку о повлачењу са положаја. Каснијом анализом утврђено је да ватра 
тешког митраљеза и минобацача није била добро искоришћена за разбијање непријатељског 
утврђења, услед недостатка стручних руковаоца. Према каснијим партизанским извештајима, 
фашисти су имали 18 мртвих и 22 рањена, док су партизани имали 5 мртвих и 8 рањених. 
Усташки извештаји говоре о 40-так мртвих и рањених партизана, као и о неколико рањених 
и једном заробљеном усташи.91

Житни цвет
Последња непријатељска офанзива у Срему под именом „Житни цветˮ (Kornblume) 

одвијала се од 14. јуна до 6. августа 1944. године, с циљем да се обезбеди несметан саобраћај 
комуникацијом Београд – Загреб, као и да се опљачка пожњевена летина. Непријатељ је у ту 
сврху располагао са 10.000 – 15.000 добро наоружаних немачких војника и усташа. Офанзива 
се одвијала синхронизовано у четири оперативна подручја, од којих је једно подручје био 
југозападни Срем, односно Босутске шуме.

Крајем јула непријатељски војници су стигли и до села Босута. Људи су се ужурбано 
склањали пред непријатељeм. Један део босутског збега повукао се дубље у шуме, у Винчине, 
где су се крили 29 дана на једном острвцету усред велике баре, као и у другим скровиштима, 
док је други део мештана Босута побегао, заједно са партизанима, у атаре славонских села 
Лаза, Маринаца и Славковаца, одакле су пет, шест дана касније прешли на Фрушку гору.92 

Непријатељске снаге повукле су се са терена Босутских шума 6. августа 1944. године. 
Недељу дана касније људи су се почели враћати у босутски збег надомак села, али у само 
село још увек се нико није враћао. Колибе од грања и сламе, покућство у збегу, залихе хране у 
базама и стока били су опљачкани или уништени. Непријатељ је из целог југозападног Срема 
однео жито са њива, одвео преостале коње и уништио неколико постојећих вршалица. У јулу 
1944. године у целом југозападном Срему било је у употреби свега 5 косачица и 3 вршалице.93

Избеглиштво
Предвече, 22. октобра 1944. године, Босућани који су се налазили у збегу у шуми надо-

мак села кренули су пут Моровића. Тамо су им се придружиле избеглице из Сремске Раче и 
Јамене, па су заједно кренули према Лежимиру на Фрушкој гори. У зору су стигли на одре-
диште, пошто су се успешно пребацили преко пруге и пута Београд – Загреб.

Пошто су се добро одморили и окрепили у Лежимиру, Босућани су наредне вечери 
кренули даље, преко фрушкогорских села Свилоша, Черевића и Баноштора до Беочина. Ту 
су се скелом превезли преко Дунава на бачку страну, а потом упутили у Футог који је већ 
био ослобођен. У Футогу су се у прво време сместили у просторије бившег Културбунда, а 
пар дана касније и по напуштеним швапским кућама. Многи су легли у чисту постељу први 
пут после пола године, одкад су напустили своје домове. У Футогу су се избегли Босућани 

91  Зборник докумената и података о народноослободилачком рату југословенских народа, том I, књига 17, Београд, 1958, 595-
596; Нинковић М. Ж, Шеста војвођанска ударна бригада, Београд, 1973, 54; Савић С, Борбе у Срему 1941-1944, Срем. Митровица, 
1981, 420
92  Чекеринац И, Село Босут у рату, Нови Сад, 1968, 184
93  Попов Ч, Борба народноослободилачких снага Срема за пољопривредну производњу у току 1944. године, Зборник за 
друштвене науке 43, 1966, 91
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задржали око месец дана.
Крајем новембра 1944. године Босућани су, заједно са Рачанима и Јаменчанима, кренули 

пешице преко Новог Сада у ослобођену Руму. Тамо су смештени по фолксдојчерским кућама, 
углавном у Ивановој улици. У Руми се тада окупило око 300 Босућана, јер се новопридошлим 
мештанима придружило становништво које је избегло током рата у Србију, као и људи који су 
се склонили по другим сремским селима код родбине и пријатеља. Пошто се већ ближио крај 
рата, избегли мештани су намеравали да се врате у попаљени и разрушени Босут. Међутим, 
и поред велике жеље за повратком, преживели Босућани су целу зиму провели у Руми.

Ослобођење Босута
Почетком новембра 1944. године линија фронта је била у непосредној близини села 

Босута. У извештају штаба Пете српске ударне бригаде од 5. новембра 1944. године наводи 
се да су немачки положаји били на левој обали реке Босут, левој обали реке Саве и у шуми 
Кљештевици, где се беху добро утврдили. Немачка артиљерија налазила се на комуникацији 
Мартинци – Лаћарак. Прелаз код воденица на Сави у Бановом Броду био је потпуно слободан, 
као и само село Босут. На овом сектору непријатељске снаге су биле састављене од гестапо-
ваца, зеленог кадра (Муслимана) и усташа.

Док је становништво Босута било у избеглиштву, село је ослободила Тридесет прва 
српска НОУ бригада, која је била у саставу Двадесет прве српске дивизије. После два дана 
тешких борби, кроз густа минска поља и систем пољских утврђења, партизанске јединице су 
5. децембра 1944. године пробиле непријатељску линију у Срему на сектору Визић-Мартинци 
и заузели следећа села: Визић, Љубу, Сот, Ердевик, Мартинце, Кузмин, Кукујевце, Бачинце, 
Привину Главу, Беркасово, Гибарац, Босут, Сремску Рачу, Вишњићево, Моровић и Адашевце. 
Тако је Босут, после три и по године окупације, пробојем Сремског фронта на овом сектору, 
ослобођен од окупатора.94

Повратак и обнова
У пролеће 1945. године међу избеглим Босућанима јавила се дилема: да ли да се враћају 

на згаришта и подижу село из пепела или да се колонизују у неко друго место. Мишљења су 
била подељена. Разлози за колонизацију су били бројни: слаб квалитет босутских ораница, 
мочварно тло у околини села које је чинило живот нездравим, најпосле, неупотребљивост гото-
во свих кућа у селу које је било теже поправљати, него изнова градити и, с друге стране, велик 
број напуштених швапских кућа по другим селима у Срему. Делегације Босућана су ишле 
у места која су била предвиђена за колонизацију: Ердевик, Адашевце, Кукујевце, Лаћарак, 
Чалму, Хртковце и Инђију. Чалма је била најбоља за насељавање, па је било предвиђено да 
се ту настане заједно Босућани и Рачани, којима су куће такође биле потпуно уништене. У 
Чалми није било довољно празних кућа за све људе, па је на крају план пропао. Нешто касније 
се јавила могућност насељавања у село Ловас, у Хрватској, али је већина Босућана то одби-
ла. Помињали су се, такође, Шидски Бановци и Рума као места за колонизацију. На крају је, 
ипак, одлучено да се Босућани врате на своја згаришта, док је мањи број породица решио 
да се настани у друга села. Две породице су се населиле у Адашевце, а десетак породица у 

94  Зборник докумената и података о НОР-у југословенских народа, том I, књига 10, Београд, 1955, 78, 382, 549, 594
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Хртковце. Међутим, до краја те године у Хртковцима су остале само две породице, док су 
се остали вратили у Босут. Тако су свега четири босутске фамилије решиле да се не врате 
у село, док су сви остали преживели житељи Босута одлучили да се врате у родно место и 
започну нови живот.

Половином априла 1945. године почела су прва појединачна враћања у село. Повратак 
је био тежак и спор због мале деце, као и због накупљеног покућства које је требало транс-
портовати. Од Руме до Сремске Митровице се путовало пругом, а даље у групама, пешице 
друмом или насипом поред Саве.

Цело село је било порушено, спаљено и потпуно опљачкано. Коров и шибље су расли 
између зидина разрушених кућа, по њивама, воћњацима, баштама и двориштима. У селу 
су свега три куће остале читаве. Материјал са порушених зграда окупатор је искористио за 
изградњу бункера на прузи Београд-Загреб. Највише пет, шест кућа могло се адаптирати 
за становање, док су остали направили колибе од грања, нагорелих дасака и корова. Није 
било шпорета нити лежајева, па су људи спремали храну на импровизованим огњиштима, 
а спавали на сену.

Црквена, општинска и школска архива су биле потпуно уништене.95 Један број босутске 
деце која су остала без родитеља, после рата су смештена у дечје домове у Футогу и другим 
местима.96

Мост на реци Босуту је био срушен. Осма црногорска бригада је предвече 4. априла 
1945. године дошла у село из правца Кузмина и одмах приступила поправци моста, а потом 
је прешла реку и продужила марш правцем Босут-Сремска Рача-Јамена.97

Минско поље које су поставиле усташе и домобрани годину дана раније, није било раз-

95  Момировић П, Књижно-архивски споменици: Босут, 1972, ПЗЗСК, Нови Сад, досије Босут, Е-432, бр.инв. 6378
96  НОО Босут – редовна акта 1950-54, ИА Срем, С. Митровица
97  Пајовић Љ, Узелац Д, Џелебџић М, Сремски фронт 1944-1945, Београд, 1979, 366

Провизорни стан у Босуту после рата
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минирано све до јуна 1945. године.
Током рата у околини Босута 

је потопљено неколико немачких 
бродова који и данас стоје у води. 
За време ниског водостаја могу се 
видети олупине, као што је случај са 
бродом који је потопљен 2.400 мета-
ра низводно од ушћа Босута у Саву, 
као и лађом која је потопљена 3.200 
метара низводно од ушћа Дрине у 
Саву.

По повратку у село Босућани 
нису имали семе којим би посејали 
закоровљене њиве, нити стоку којом 
би обрадили земљу. Зато је у прво 
време посејан само један мањи део 
ораница. Недостајали су храна, одећа, алат, покућство... Босућани су у прво време добијали 
драгоцену помоћ из других места: одећу, посуђе, жито, брашно, кукуруз, маст, кромпир, 
пасуљ, живину и друге намирнице за исхрану. У току 1945. године село је добило 25 крава и 
десетак пари коња.

Током јуна исте године стигли су у Босут први 
Немци, ратни заробљеници, који су упућени да раде 
на поправци сеоских кућа. Број ових заробљеника 
у сеоском логору се кретао од 70 до 150 људи. Њих 
су чували наоружани Босућани у импровизованом 
логору у данашњој Богдановићевој улици. Прво су 
поправљане мање, помоћне зграде, па се тек касније 
приступило зидању кућа. Уместо старих кућа које 
су имале улаз на северу, грађене су нове, на супрот-
ним странама дворишта, са вратима и прозорима 
окренутим ка југу. Коришћена је цигла са старих, 
порушених зграда, а грађа је сечена у шумама и 
тесана у селу. У сечи грађе по шумама су помагали 
мештани других села. Прво су зидане куће борци-
ма и породицама са малом децом. Управа логора је 
свакодневно слала заробљене Немце на рад по селу, 
где су помагали мештанима. Многи Босућани нису 
чекали на помоћ, већ су сами приступали поправци 
и изградњи својих домова.

Народни одбор Општине Босут је 1945. године 
покренуо иницијативу да се поправи 135 кућа. У 
току 1945. године поправљено је 92 куће у Босуту, 
а према плану до краја јуна 1946. године требало је 
поправити још 107 кућа.98 Године 1946. поправљено 

98  Попов Ј, Народни фронт у Војводини 1944-1953, Нови Сад, 1986, 111

Двособна кућа у изградњи у Босуту августа 1946. године

Двособна кућа у изградњи
у Босуту августа 1946. године
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је још 10 домова и озидано нових 30 кућа. Током 1946. и 1947. године „Обноваˮ је градила 
једнособне и двособне типске куће у Босуту.99

Градња и поправка кућа је трајала од 1945. до 1947. године када су подељена и последња 
новчана средства.

Осим поправке станова, главна брига Босућана у послератном периоду била је како обе-
збедити храну. Због недостатка запрега, оруђа и радне снаге, нису биле обрађене све њиве 
1946. и 1947. године. Забележено је да је 1947. године засејано 1.400 јутара ораница, од чега 
420 јутара пшенице. Принос је био слаб, око 500 кг, због тога што земља није обрађивана 
годинама уназад, као и због недостатка запрежне и људске радне снаге. Сетва и жетва су 
обављане колективним радом већине мештана, уз помоћ људи из других села. Већ следеће, 
1948. године, све обрадиве површине су биле засејане, јер је добијена помоћ у запрегама и 
оруђу.

Осим помоћи у храни и материјалу, један број породица палих бораца и жртава рата до-
био је новчану помоћ. Помоћ у новцу је 1945. године добило 67 породица у укупном износу 

99  Богдановић Р, Подаци о развоју НОО у месту Босуту, Музеј Срема, Срем. Митровица, инв. бр. 6221

Закључак комисије за ратну штету од 8. маја 1946. године издат Сави (Бранка) Бродалићу
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од 312.900 динара, док је наредне 1946. године 30 породица добило укупно 151.300 динара.100 
Комисија за ратну штету је излазила на терен и доносила закључке о обиму ратне штете коју 
су претрпела босутска домаћинства.

И поред свега, поједине породице су остале без икакве помоћи. Приликом зидања кућа и 
ревитализације домаћинстава било је извесних неправилности у расподели, јер су поједини 
мештани били ускраћени за помоћ зато што нису били блиски новој власти. 

Прилози:

a) Списак погинулих, умрлих и несталих Босућана током Другог светског рата

Тачан број погинулих Босућана у Другом светском рату никада није поуздано утврђен, 
јер је прошло много времена од ратних страдања, архивски документи су уништени, а целе 
фамилије изумрле, па нема ко да изнесе податке о броју и именима погинулих. Током рата 
више Босућана који су били у партизанима или у избеглиштву у Србији, изгубили су целе 
породице.

Усташе су 1942. године отерале у Јасеновац фамилију Живојина Јовановића (1909-1983), 
одакле се никада нису вратили: мајку Јецу, супругу Љубицу и четири сина: Илију (14 год.), 
Јована (13 год.), Стеву (10 год.) и Радивоја (2 год.). После рата се Живојин поново оженио, 
али није имао деце.

Партизан Жарко Гавриловић – Црња (1906) изгубио је у усташким логорима мајку 
Цвету, супругу Гину и петоро деце: Ивана (14.г.), Милана (12.г.), Славка (10.г.), Даницу (8.г.) 
и Љубицу (5.г.)

Мирослав Обрадовић Канин – Милош (1905-1984) је изгубио целу породицу. Његова 
супруга Вида са децом је отерана у Јасеновац, због тога што јој се супруг склонио у Србију. 
После рата Мирослав се поново оженио и добио ћерку Стану.

Ханџар дивизија је 1944. године побила породицу Саве Мицића, супругу Злату и троје 
деце: Анђелка, Миленка и Блажицу. Сава је породицу сахранио у дрвеном ормару. После рата 
се Сава поново оженио и добио два сина: Слободана и Драгана.

Бранко (Радована) Исаиловић, рођен 1903. године у Босуту, током рата је избегао у Србију. 
Припадници 13. SS Ханџар дивизије су му побили све укућане: супругу Омерку и два детета 
од 3 и 5 година. Током рата Бранко је нестао у Србији.

Фесароши су побили жену и троје деце Цветина Бродалића. Ошамућен великим болом, 
Цветин је изашао пред SS-овце, тражећи да убију и њега, што су ови и учинили.

Ханџар дивизија је побила породицу партизана Живка (Живана) Старчевића (1911-1980): 
супругу Радојку и синове Миленка и Саву. После рата се Живан поново оженио супругом 
Аницом и добио две ћерке: Радицу и Славицу.

Урош Будимчевић – Лола изгубио је у рату сина Вукашина који је погинуо у партизанима 
1944. године и супругу Милку која је умрла исте године.

Стеван Петрењ је 1944. године изгубио четворо деце који су страдали у партизанима: 
Васу (1913), Стевана (1915), Адама (1921) и Мару (1924).

Партизан Живко Обрадовић – Којић је изгубио у рату жену и двоје деце.
Списак погинулих, умрлих и несталих Босућана током Другог светског рата начињен је 

на основу непотпуних спискова из књиге „Село Босут у рату”, имена страдалих са споменика 

100  Исто
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у дворишту основне школе, списка погинулих и помрлих које је саставио свештеник Бранко 
Савић у „Летопису Српске православне парохије у Босуту”, надгробних споменика на бо-
сутском гробљу, сведочења преживелих Босућана, уз бројне допуне и исправке очигледних 
грешака:

1. Антуновић Живан
2. Антуновић Даница
3. Антуновић Лазар
4. Антуновић Љубица (трудница)
5. Антуновић – Белић Јован

6. Арамбашић Мара
7. Арамбашић Анушка
8. Арамбашић Ђура

9. Бошковић Мица
10. Бошковић Владислава

11. Бирач Ђура

12. Богдановић Милош – Миша (1905-1943) 
13. Богдановић Дамњан – Дика (1903-1943)
14. Богдановић Вељко (1914-1944)
15. Богдановић Савка
16. Богдановић Смиља (дете)
17. Богдановић Ката (дете)
18. Богдановић Радојка (дете)
19. Богдановић Миленко (дете)
20. Богдановић Дојчин
21. Богдановић Даница
22. Богдановић Вида
23. Богдановић Анка
24. Богдановић Вука
25. Богдановић Душан (1888-1944)
26. Богдановић Љубиша
27. Богдановић Милован
28. Богдановић Љубоја
29. Богдановић Јосиф
30. Богдановић Ружа – Курда
31. Богдановић Р. Нада (7 г.)
32. Богдановић Мина
33. Богдановић М. Миланка (6 г.)
34. Богдановић Иван (1904-1943)
35. Богдановић Никола (†1943)
36. Богдановић (Радивоје) Милинко, потпоручник (1920-1945)
37. Богдановић (Радивоје) Јела (1925-1944)
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38. Богдановић (Никола) Александар Алекса Биба (1905-1944)
39. Богдановић Јова (1925-1944)

40. Борић Сава

41. Бошњак Марина
42. Бошњак Гавра
43. Бошњак Иван (старији)
44. Бошњак Митра
45. Бошњак Славко (13 г.)
46. Бошњак Даница (10 г.)
47. Бошњак Петар
48. Бошњак Вида
49. Бошњак Радмила
50. Бошњак Јулка
51. Бошњак (Миливоје) Живко (1922-1944)
52. Бошњак (Миливоје) Мија (1919-1944)

53. Бродалић Цветин
54. Бродалић Даринка
55. Бродалић Катица (9 г.)
56. Бродалић Јелица (7 г.)
57. Бродалић Млађа (3 г.)
58. Бродалић Злата (дете)
59. Бродалић Стева (4 г.)
60. Бродалић Милица
61. Бродалић Бранко
62. Бродалић Јован (1912-1944)
63. Бродалић Љиља (1939-1943)
64. Бродалић Милена
65. Бродалић Бојана
66. Бродалић Глиша
67. Бродалић (Милош) Вида (1923-1943)

68. Бруњај (Никола) Јоца (1910-1943)

69. Будечевић Алекса

70. Будимировић (Станко) Кузман (1912-1944)
71. Будимировић (Станко) Прока (1914-1944)

72. Будимчевић Блаженка
73. Будимчевић (Урош) Вукашин (1915-1944)

74. Владисављевић Милена
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75. Војиновић Марко
76. Војиновић Лепосава
77. Војиновић Живка
78. Воиновић (Марко) Милош (1919-1942)

79. Вучетић Неша
80. Вучетић Славко Мика
81. Вучетић (Неша) Лазар (1908-1944)
82. Вучетић (Мирослав) Мирослав (1924-1943)

83. Гавриловић Илинка
84. Гавриловић Цвета
85. Гавриловић Гина
86. Гавриловић Иван (14.г.)
87. Гавриловић Милан (12.г.)
88. Гавриловић Славко (10.г.)
89. Гавриловић Даница (8.г.)
90. Гавриловић Љубица (5.г.)
91. Гавриловић Ана
92. Гавриловић (Живан) Миладин (1907-1944)

93. Голубовић Урош
94. Голубовић Ружа
95. Голубовић Милица (4 г.)
96. Голубовић Ката (2 г.)
97. Голубовић Петар
98. Голубовић Милош

99. Дакић Загорка
100. Дакић Бошко (10 г.)

101. Дрмановић Љубица Љуба
102. Дрмановић Живан
103. Дрмановић Ката
104. Дрмановић Верица
105. Дрмановић Радован Рада
106. Дрмановић Марица (старија)
107. Дрмановић Живана
108. Дрмановић Станоје
109. Дрмановић Кузман
110. Дрмановић Бранко
111. Дрмановић Милена
112. Дрмановић Марица (11 г.)
113. Дрмановић Марко (6 г.)
114. Дрмановић Милан (6 г.)
115. Дрмановић Паја (3 г.)
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116. Дрмановић Негован
117. Дрмановић Милорад
118. Дрмановић Спасоје
119. Дрмановић Лела
120. Дрмановић Стева
121. Дрмановић Гаја
122. Дрмановић Анђелка
123. Дрмановић (Нега) Цвеја – Пура (1916-1943)
124. Дрмановић (Милан) Иван (1925-1944)
125. Дрмановић (Милорад) Љубица – Була (1925-1944)

126. Ђукић М. Ђорђе

127. Ђурђевић Лепосава
128. Ђурђевић Паја
129. Ђурђевић Зага
130. Ђурђевић Невена
131. Ђурђевић Стоја (5 г.)
132. Ђурђевић Стева (3 г.)
133. Ђурђевић (Радован) Вукадин (1909-1944)

134. Ђуријевић Лаза

135. Ердег Антон Тоника
136. Ердег Мара
137. Ердег Јелена
138. Ердег Драгиња (11 г.)

139. Жегарац Александар – Шаца (1922-1942)

140. Живанић Лазар
141. Живанић Ленка
142. Живанић Милан

143. Златановић Босиљка
144. Златановић Драгутин
145. Златановић (Драгутин) Васа (1920-1944)
146. Златановић (Драгутин) Божа (1923-1944)

147. Исаиловић Шана
148. Исаиловић Омерка (са два детета 3 и 5 г.)
149. Исаиловић Милоса (13 г.)
150. Исаиловић Радоса (9 г.)
151. Исаиловић Љубица (6 г.)
152. Исаиловић Бранко
153. Исаиловић Смиља
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154. Исаиловић (Вукашин) Емилија – Сека (1924-1944)

155. Јанковић Милан (1921-1944)

156. Јовановић Бранко
157. Јовановић – Марић Милица
158. Јовановић – Марић Љубица
159. Јовановић Станко (млађи)
160. Јовановић Иванка (млађа)
161. Јовановић Марина
162. Јовановић Олгица (5 г.)
163. Јовановић Маца
164. Јовановић Иванка (старија)
165. Јовановић Станко (старији)
166. Јовановић Аница
167. Јовановић Славко
168. Јовановић Здравко
169. Јовановић Иван
170. Јовановић Бошко (14 г.)
171. Јовановић Јеца
172. Јовановић Љубица
173. Јовановић Илија (14 год.)
174. Јовановић Јован (13 год.)
175. Јовановић Стева (10 год.)
176. Јовановић Радивој (2 год.)
177. Јовановић Никола
178. Јовановић Милан
179. Јовановић Софија Сока
180. Јовановић Лала
181. Јовановић Лепоса
182. Јовановић Загорка
183. Јовановић Паја
184. Јовановић Ката
185. Јовановић Жарко
186. Јовановић Нова
187. Јовановић Божица
188. Јовановић Драгица (7 г.)
189. Јовановић Даница
190. Јовановић Лазар
191. Јовановић Живан
192. Јовановић Сеја
193. Јовановић Милена
194. Јовановић Вукадин
195. Јовановић Страхиња (1918-1945)

196. Јокић Стева
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197. Јуранић Јосип

198. Квас Тина

199. Котарлић Славко (†1943)

200. Крстић Дана
201. Крстић Сава
202. Крстић (Иван) Савица (1920-1944)

203. Лазовић Милош
204. Лазовић Милица
205. Лазовић Вида
206. Лазовић Радојка
207. Лазовић (Радован) Живка (1925-1943)

208. Лакатуш Емилија – Дика (са 4 деце)
209. Лакатуш Мара (дете)
210. Лакатуш Рудолф (дете)
211. Лакатуш Марија (дете)
212. Лакатуш Јосип (дете)
213. Лакатуш Емил (дете)

214. Ловчанин Петар

215. Лукић Катица (1902-1944)
216. Лукић Рајко (14 г.)
217. Лукић Стевка (11 г.)
218. Лукић Милан (16 г., †1943)
219. Лукић Живан – Тајко (†1943)
220. Лукић (Цветин) Славко (1927-1944)

221. Малешевић Бошко
222. Малешевић Анка
223. Малешевић Живко
224. Малешевић Јован
225. Малешевић Тина
226. Малешевић (Јестра) Никола, водник (1905-1944)
227. Малешевић (Јован) Жика (1923-1942)

228. Манојловић Бранка

229. Марковић Божидар

230. Матић Љубица



156

231. Матић Илија (13 г.)
232. Матић Јован (11 г.)
233. Матић Стеван (9 г.)
234. Матић Радоје (6 г.)

235. Миладиновић Цвеја

236. Милојевић Кристина – Нина

237. Милутиновић Ержа
238. Милутиновић Златија

239. Миодраговић Стеван
240. Миодраговић Милош

241. Миражић Милован
242. Миражић Иван
243. Миражић Негован
244. Миражић Спаса
245. Миражић Милева (старија)
246. Миражић Милева (млађа)
247. Миражић Лазар
248. Миражић Маца
249. Миражић Милош
250. Миражић Љубица
251. Миражић Цветин (†1944)
252. Миражић Млађа
253. Миражић Јелисавета – Бела
254. Миражић Љубица – Љуба
255. Миражић Урош
256. Миражић Јулка
257. Миражић Јован Лала
258. Миражић Јулка (старија)
259. Миражић Загорка Зага
260. Миражић Слободанка – Слоба
261. Миражић Никола (5 год.)
262. Миражић Бојана
263. Миражић Мица – Нена
264. Миражић Јеца
265. Миражић Велимир – Рада
266. Миражић Живан
267. Миражић Петар – Бајин
268. Миражић Ката
269. Миражић Љубица (10 г.)
270. Миражић Душан – Бата
271. Миражић Ленка
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272. Миражић Криста
273. Миражић Павле (15 г.)
274. Миражић Гаја
275. Миражић Даница
276. Миражић Д. Миланка
277. Миражић Косана
278. Миражић Божица
279. Миражић Милева
280. Миражић Ђура
281. Миражић Милка
282. Миражић Раја
283. Миражић Латинка
284. Миражић Ива
285. Миражић Дрена
286. Миражић Милан
287. Миражић Димитрије
288. Миражић (Милета) Живка (1921-1944)
289. Миражић (Милош) Миленко (1925-1943)
290. Миражић (Живан) Петар (1920-1944)
291. Миражић (Лазар) Живко (1921-1944)

292. Мицић Мића
293. Мицић Радосав
294. Мицић Злата
295. Мицић С. Блажица (8 г.)
296. Мицић С. Миленко (5 г.)
297. Мицић С. Анђелко

298. Момировић (Мирко) Рајко (1905-1944)
299. Момировић (Рајко) Живко (1924-1944)

300. Мрква Зуза

301. Ненадовић Јован
302. Ненадовић Ружа
303. Ненадовић Вида (5 г.)
304. Ненадовић Вера (2 г.)
305. Ненадовић Никола
306. Ненадовић Зора
307. Ненадовић Андрија (4 г.)
308. Ненадовић Илија

309. Николић Олга
310. Николић Бора (дете)
311. Николић Мара (дете)
312. Николић Катица (дете)
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313. Николић Живан
314. Николић Љубица
315. Николић Дара
316. Николић Милош (4 г.)
317. Николић Миланка (2 г.)
318. Николић Ленка (млађа)
319. Николић Ленка (старија)
320. Николић Радмила
321. Николић Стеван (старији)
322. Николић Катарина
323. Николић Петар
324. Николић Лазар
325. Николић Иванка (1 г.)
326. Николић Бошко (9 г.)
327. Николић Бора
328. Николић Васа
329. Николић Бојка
330. Николић Жарко
331. Николић Ковинка
332. Николић Божица (15 г.)
333. Николић Драгица (6 г.)
334. Николић Стеван (4 г.)
335. Николић Вукосава (2 г.)
336. Николић Глиша
337. Николић Цвета
338. Николић Славица
339. Николић Ранка (14 г.)
340. Николић Даница (10 г.)
341. Николић Госпојинка (13 г.)
342. Николић Радинка (10 г.)
343. Николић Нада (4 г.)
344. Николић Живко (2 г.)
345. Николић Душан (1 г.)
346. Николић Јованка (5 г.)
347. Николић Јелена
348. Николић Рајко
349. Николић Гиба
350. Николић Милан (9 г.)

351. Обрадовић Вида
352. Обрадовић Веселинка (дете)
353. Обрадовић Игњат
354. Обрадовић Сока
355. Обрадовић Стојанка
356. Обрадовић Вида
357. Обрадовић – Канин Славко (18 год.)
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358. Обрадовић – Канин Радосава (14 г.)
359. Обрадовић – Канин Сава
360. Обрадовић – Канин Ружа 
361. Обрадовић – Канин Вида (10 г.)
362. Обрадовић Ката
363. Обрадовић Анђа
364. Обрадовић Војин (2 г.)
365. Обрадовић Душан (старији)
366. Обрадовић Душан (млађи)
367. Обрадовић Цвета
368. Обрадовић Милка
369. Обрадовић Милан
370. Обрадовић Јелица (15 г.)
371. Обрадовић Урош (13 г.)
372. Обрадовић Лазар (11 г.)
373. Обрадовић Мара (9 г.)
374. Обрадовић Богдан
375. Обрадовић Вида
376. Обрадовић Радмила
377. Обрадовић Живан (3 г.)
378. Обрадовић Немања (12 г.)
379. Обрадовић Жарко (9 г.)
380. Обрадовић Цветин (7 г.)
381. Обрадовић Гордана (3 г.)
382. Обрадовић Душко (2 г.)
383. Обрадовић Божа
384. Обрадовић Даница
385. Обрадовић Илија
386. Обрадовић Мица
387. Обрадовић Ленка
388. Обрадовић Стево
389. Обрадовић Дана
390. Обрадовић (Живан) Борко (1924-1943)
391. Обрадовић (Војин) Бора (1924-1945)

392. Павић Стеван

393. Павловић Васа (деда)
394. Павловић Тома

395. Панић Илија
396. Панић Шандор
397. Панић Ковинка (трудница)

398. Перуновић Даница
399. Перуновић Мика
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400. Перуновић Урош

401. Петрењ Марија (1885-1944)
402. Петрењ Аница
403. Петрењ Душко (6 г.)
404. Петрењ С. Мара, заставник (1924-1944)
405. Петрењ С. Васа (1913-1944)
406. Петрењ С. Стеван (1915-1944)
407. Петрењ С. Адам – Зденко (1921-1944)

408. Петровић Јован
409. Петровић Живко
410. Петровић Славица
411. Петровић Миланка (2 г.)
412. Петровић Ленка
413. Петровић Витомир
414. Петровић Ана
415. Петровић Влајко
416. Петровић Бојка
417. Петровић Јелица (дете)
418. Петровић Саранфиљка (дете)
419. Петровић Бошко (дете)
420. Петровић Милош
421. Петровић Милијана
422. Петровић Вука (16 г.)
423. Петровић Вида (12 г.)
424. Петровић Борка (9 г.)
425. Петровић Танкоса
426. Петровић Трива
427. Петровић Вука
428. Петровић Љубица
429. Петровић Боја
430. Петровић Ана (млађа)
431. Петровић Милош
432. Петровић Љубица
433. Петровић Бошко (6 г.)
434. Петровић Нешко (3 г.)
435. Петровић Кузман
436. Петровић Фема
437. Петровић Никола
438. Петровић Зора
439. Петровић Андрија
440. Петровић Јова
441. Петровић Богдан
442. Петровић Милан
443. Петровић Радмила
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444. Петровић Каја
445. Петровић Ката
446. Петровић Бибер
447. Петровић Милан
448. Петровић Ђоко
449. Петровић Живан
450. Петровић Милена
451. Петровић (Богдан) Драгољуб (1910-1943)

452. Петровић М. Трифун
453. Петровић Влада

454. Пршан Мишко

455. Рауш Максим
456. Рауш Милка
457. Рауш Илија
458. Рауш Драгица
459. Рауш Иванка
460. Рауш Зора Сека
461. Рауш Милица – Мица
462. Рауш Рајко
463. Рауш Митра
464. Рауш (Миливоје) Иван (1912-1944)
465. Рауш (Иван) Милан (1912-1943)
466. Рауш (Иван) Милисав (1925-1944)

467. Савић Никола
468. Савић Тереза (1917-1945)
469. Савић (Цвеја) Тома (1912-1944)
470. Савић (Милан) Јован (1910-1943)

471. Сеги Анушка
472. Сеги Роза
473. Сеги Пишта
474. Сеги Ана
475. Сеги Лацика (12г.)
476. Сеги Јоза (9 г.)
477. Сеги Јустина (7 г.)

478. Седларовић Милош (старији)
479. Седларовић Живан
480. Седларовић Савета
481. Седларовић Борислав (4 г.)
482. Седларовић Милош (6 недеља)
483. Седларовић Гина
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484. Седларовић Катица (12 г.)
485. Седларовић Вида (10 г.)
486. Седларовић Лазар (9 г.)
487. Седларовић Анђа
488. Седларовић Дивна
489. Седларовић Мирјана
490. Седларовић (Милош) Јован (1895-1944)
491. Седларовић (Љуба) Јелена (1923-1944)

492. Спаић Стевка
493. Спаић Селена – Села
494. Спаић Добрила – Добра
495. Спаић Слободанка – Слоба
496. Спаић Јован
497. Спаић Јеврем – Јешко
498. Спаић (Жарко) Славко (1921-1945)

499. Станисављевић Лепосава – Лепа
500. Станисављевић Миленко (13 г.)
501. Станисављевић Славица (11 г.)
502. Станисављевић Злата (13 г.)
503. Станисављевић Јелка (9 г.)
504. Станисављевић Миланка (7 г.)
505. Станисављевић Петар (1885-1943)
506. Станисављевић Душан
507. Станисављевић Драга
508. Станисављевић Живан
509. Станисављевић Слоба
510. Станисављевић Небојша (9 г.)
511. Станисављевић Ружа
512. Станисављевић Пера (5 г.)
513. Станисављевић Јелена (1901-1944)
514. Станисављевић (Петар) Стеван (1924-1944)

515. Старчевић Радојка
516. Старчевић Миленко (5 г.)
517. Старчевић Сава (3 г.)
518. Старчевић (Живан) Славко (1920-1942)

519. Стефановић Глиша
520. Стефановић Цвета
521. Стефановић Радмила – Ранка (10 г.)
522. Стефановић Даница (8 г.)
523. Стефановић Милош
524. Стефановић Олга
525. Стефановић Госпојинка (13 г.)
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526. Стефановић Нада (5 г.)
527. Стефановић Радинка (8 г.)
528. Стефановић Живан (2 г.)
529. Стефановић Антун – Брата
530. Стефановић Ленка

531. Стојаковић Јелка
532. Стојаковић (Урош) Савета (1925-1943)

533. Тадић Ђуро

534. Тепавац Никола

535. Туроман Дана
536. Туроман Живан (1912-1944)

537. Тутић Смиља

538. Туфегџић Секана

539. Хуберт (Јозефа) Арнолд

540. Чајевић Даринка (†1944)

Осим невиних жртава, у Другом светском рату је убијено 10-так Босућана, који су про-
глашени ратним злочинцима и сарадницима окупатора:

1. Велфлинг Петар
2. Ердег Ф. Фрања
3. Кмок Адам
4. Матузовић Милка
5. Миладиновић Мица
6. Милутиновић Манда
7. Рељановић Ивица
8. Спаић Сава
9. Шимић Лука

За време Другог светског рата умрло је 50-так Босућана, од којих многи због ратних 
последица:101

1. Ађански Стеван
2. Ађански Драга
3. Ађански Јован
4. Антуновић Анка

101  Летопис Српске православне парохије у Босуту
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5. Бошњак Стана
6. Бродалић Ната
7. Бродалић Живка (умрла бежећи)
8. Будимчевић Милка (1883-1944)
9. Будимчевић Петар

10. Будимчевић Винка
11. Будимировић Анка
12. Војиновић Бранка
13. Вукмировић Криста
14. Вучетић Милка
15. Вучетић Живан (умро од страха)
16. Дрмановић Госпава
17. Дрмановић Анка
18. Живанић Ружа
19. Златановић Живорад
20. Јовановић Манда
21. Јовановић Милка
22. Јовановић Драга
23. Лукић Лазар (умро у Србији 1944.г.)
24. Миодраговић Будимка
25. Миодраговић Василија
26. Миражић Сејка
27. Миражић Ковиљка
28. Миражић Страхиња – Страин
29. Миражић (дете)
30. Миражић (дете)
31. Ненадовић Милка (умрла у Србији)
32. Николић Страин
33. Обрадовић Алимпије – Липа
34. Перуновић Кузман (умро пребијен од Немаца)
35. Перуновић Алба
36. Перуновић Сава
37. Петровић Вишња
38. Савић Илија
39. Савић Спасенија
40. Седларовић Нана
41. Седларовић Витомир
42. Седларовић Иво
43. Спаић Никола
44. Старчевић Винка (1912-1942)
45. Стојаковић Аница
46. Ужвар Боса
47. Шенекл Зора

У књизи Душана Бабића „Злочини усташа – жртве и злочинциˮ набројани су Босућани 
страдали у Другом светском рату. Овај списак је непотпун, али се у њему појављују поједина 
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имена којих нема у другим списковима.102 Такође, на списку Босућана убијених у Јасеновцу 
који је начинио „Jasenovac Research Institute – USAˮ има доста грешака, али и неких имена 
која се не помињу у осталим списковима.103

б) Поема о страдању Босућана

Поводом годишњице страдања Босућана у Другом светском рату 10. марта 1978. године 
одржана је комеморација. На свечаној академији промовисана је поема Недељка Терзића 
„Покошени гласови .ˮ Стихове су читали београдски уметници, а песник је мештанима по-
клонио 200 примерака књиге.104

Недељко Терзић
ПОКОШЕНИ ГЛАСОВИ

Откуд наједном мутно небо
то „ханџар” црна змија
шири своје крваво сечиво
из крила отима детиња грла.
Баца своје црно семе
неклијало жедно ждрело
никад сито вреле крви.

Кућне су прагове срушили
на белим зидовима
траг од црне руке
у свакој кући тама
за двестодванаест очију.
Гладна уста у сечива
вечно несита пролазе.

Од плавих очију
нарасло је небо
и тече у загрљеним рекама.
Од мрких очију
постале су гушће шуме.
Зелене очи дале су боју
плодној црници.

„Ханџарев” рез
покосио гласове
реке загрлиле тела
и однеле им осмех.
Остао је вапај
и јецај и обећање

102  Бабић Д, Злочини усташа: жртве и злочинци, Нови Сад, 2007, 118-120
103  http://www.jasenovac.org/
104  Вечерње новости од 15. марта 1978. године
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у корак неколебан.

А та су грла
певала сватовске песме.
Та су грла
најлепше приче казивала
довикивала се с јутром
и речи носила.

Наједном шорови и сокаци празни
гласови деце сеју им немир
и ишту од мајки плач.
Као да се пружила
црна бразда по њивама
над њом нарасло брдо од тела
до неба и уздаха.

И земља заћутала
над прсима и јецајима.
Наједном село празно
а шуме пуне бојових зена.
Јашу загрљени и носе бразде
и песму из сузе траже
до других плаветних обала.

Та грла што су хиљаде
савских таласа
и босутских локвања
кроз себе изгрцала
док тело није стигло
на другу обалу
да ослушне звук слободе.

Та грла што су се
с млеком рађала
у дудовачи опијала
умирући тихо.
Ко је дао моћ
исуканим резовима
да простру пољима своја корита.

Јесу ли јачи
они од мајки
које су та грла носиле
у сукњама кроз њиве
и дугим обалама девојаштва.
Зашто вођо XIII СС „ханџара”
да село завијеш у црну маглу.
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Да косиш грла
у чијим жилама
још теку крв и босутска вода.
Идем пољем као њихова сенка
преко тела им
зелене откосе носим.
Ја имам право да за њих певам.

Ја имам право
да за њих пијем
ја имам њихове
и модре и црне и зелене очи
ја имам њихово непререзано грло
ја имам право да газим
траву над њима.

Скините мајке
црне мараме са главе
има ова земља
још нових
двестодванаест очију
истих као и ваших
отишлих синова.

Има толико
румених од вина образа
и безброј гласова
за псовке и песме
које су у дан оковане
и из наших грла теку
у две одавно спојене реке. 105

105  Терзић Н, Покошени гласови, Багдала, Крушевац, 1978
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ПОСЛЕРАТНИ РАЗВОЈ БОСУТА 
(1945-2011)

Народноослободилачки одбор Босут (1943-1946)
Сеоски народноослободилачки одбори су били први непосредни органи народне власти 

који су се формирали током Другог светског рата. Народноослободилачки одбори су у свом 
саставу имали 3 - 5 чланова, који су бирани непосредним избором. На челу одбора су се 
налазили председник и секретар који су најчешће били чланови КПЈ. Одбори су скупљали 
храну за војску, сиромашне и избеглице, вршили реквизицију и конфискацију, организова-
ли сеоске страже, конференције, течајеве и предавања, решавали молбе и захтеве мештана. 
Сеоски одбори су у свом раду били одговорни среском НОО-у.

Први Народноослободилачки одбор у Босуту као орган власти створен је у пролеће 1943. 
године. У његов састав је ушло 5 чланова, а први председник је био Радивој Богдановић. На 
следећим изборима који су одржани исте године у просторијама основне школе, изабрано 
је 5 чланова НОО, а за председника НОО изабран је Петар Будимчевић. Број чланова НОО 
Босут мењао се током година: 1944. године је било 7 чланова, 1945. године, чак, 14 чланова.1

Радивој Богдановић, рођен 1903. године у Босуту, изабран је септембра 1943. године за 
председника Среског народноослободилачког одбора у Шиду, а у првој половини 1944. го-
дине за секретара Окружног НОО за западни Срем, уместо Јосипа Ајетића који је заробљен 
у фашистичкој офанзиви „Житни цвет”.2 Радивој Богдановић, по занимању земљорадник из 
Босута, изабран је 4. маја 1945. године за члана Суда националне части народа Војводине.3

Месни народни одбор Босут (1946-1952)
На основу Закона о народним одборима из 1946. године, Народноослободилачки одбор 

у Босуту је прерастао у Месни народни одбор. Чланове МНО Босут су бирали грађани на 
време од две године. Председник и секретар МНО Босут су чинили извршни орган одбора. 
Месни народни одбор је сазивао месни збор бирача, коме је полагао рачун о свом раду. Број 
чланова МНО Босут се мењао током година. Тако је 1946. и 1947. године било 9 чланова, 1948. 
године 7 чланова, а 1952. године чак 13 одборника.4

1  Богдановић Р, Подаци о развоју НОО у месту Босуту, Музеј Срема, Срем. Митровица, инв. бр. 6221
2  Војводина у борби, Нови Сад, 1963, 435
3  Попов Ј, Главни НОО Војводине 1943-45, Истраживања, 1974, 373
4  Упитник за СРЗ од 15.10.1952. године, ИА Срем, Срем. Митровица
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Председници МНО Босут у периоду од 1946-1952. године били су: Јован Обрадовић, 
Борислав Станисављевић, Миленко Квас – Брата (1907-1991), Милорад Малешевић, Иван 
Богдановић и Јован Вукмировић (1916-1982). Дужност секретара обављали су: Кузман 
Живанић (1910-1999), Страхиња (Милована) Миражић (1902-1978) и Миленко Квас – Брата.

На платном списку МНО Босут били су следећи службеници: Јован Богдановић, Сте-
ван Блажевић (писар), Јован Вукмировић (писар), Лазар Михајловић (благајник), Ђорђе 
Живковић (учитељ), Милан Илић – Чаканац (послужитељ), Васа Бошњак (послужитељ), 
Илинка Миражић (евидентичар), Здравко Ралић, Боса Миражић (послужитељ у школи), 
Милојко Ранковић (курир), Петар Новоселац (сеоски чобанин), Миливој Миражић, Рајко 
Петровић (поштар), Иван Миколић (поштар).5

У бирачком списку МНО Босут од 29. јануара 1947. године у селу је живео 371 пунолетни 
грађанин са бирачким правом. Овај број је накнадним допунама и проверама до 28. октобра 
исте године нарастао на 421 бирача.6

Зграда у којој је МНО Босут обављао своју делатност саграђена је 1948. године.7 Две 
године касније МНО Босут је поседовао 4 државне зграде, од којих је један објекат са два 
стана издаван у закуп, док су преостале три зграде изнајмљиване као пословне просторије.

Године 1950. у селу је било свега 97 приватних зграда, јер обнова још увек није била у 
потпуности завршена, а велики број становника је изгинуо у рату или се колонизовао у друга 
места после рата. Народни одбор Среза сремскомитровачког донео је 1954. године неколико 
решења о додели кредита за обнову кућа које су биле порушене и запаљене у Другом свет-
ском рату. Тако су кредите, између осталих, добили и следећи Босућани: Крста Сеничанин 
настањен у Лежимиру (44.000 динара), Јосип (Антуна) Стефановић настањен у Мартинцима 
(200.000 динара), Иван Богдановић (101.090 динара), итд.8

Откуп у селу Босуту који је спровео МНО током 1947/48. године био је, према неким 
тврдњама, веома успешан, чак и до 100 %.9 Међутим, остало је забележено да су поједини 
кандидати за одборе Народног фронта пропали на изборима 1947. године због претходног 
активног учешћа у принудном откупу. У селима сремскомитровачког среза, међу којима и 
у Босуту, пропала су 39-ица кандидата који су се пре тога „истицали” у прикупљању при-
нудног откупа.10

За народне тужиоце су изабрани јуна 1949. године из Босута: Јован Чајевић (1903-1985), 
Рада Богдановић и Војин Обрадовић.11

После рата у Босуту је било неколико случајева хапшења противника новог 
социјалистичког режима. Тако је Милош (Алимпија) Обрадовић, рођен 1904. године у Бо-
суту, после рата био ухапшен и спроведен у затвор у Сремској Митровици, под оптужбом 
да је сарађивао са групом антикомуниста који су се скривали на Сремском Борцу. У затвору 
је наводно извршио самоубиство и сахрањен је на старом православном гробљу у Сремској 
Митровици. Породица никада није званично обавештена о разлозима смрти и оправдано се 
сумња да је Милош убијен.

Поједини припадници немачке, мађарске и хрватске националне мањине који нису на-
пустили Босут после Другог светског рата, нису наилазили на најбољи пријем код српског 
становништва, због бројних злочина усташа и Немаца.

5  НОО Босут – редовна акта 1950-54, ИА Срем, Срем. Митровица
6  НОО Босут – Бирачки списак из 1947. године, ИА Срем, Срем. Митровица
7  Богдановић Р, Подаци о развоју НОО у месту Босуту, Музеј Срема, Срем. Митровица, инв. бр. 6221
8  НОО Босут – редовна акта 1950-54, ИА Срем, Срем. Митровица
9  Богдановић Р, Подаци о развоју НОО у месту Босуту, Музеј Срема, Срем. Митровица, инв. бр. 6221
10  Попов Ј, Народни фронт у Војводини 1944-1953, Нови Сад, 1986, 275
11  Редовна акта СРЗ „10. март” Босут бр. 125 од 11.06.1949. године, ИА Срем, Срем. Митровица
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Народни одбор Општине Босут (1952-1955)
Месни народни одбор Босут је прерастао је у Народни одбор општине Босут у пролеће 

1952. године.
Следећи чланови Народног одбора општине Босут су примили дужност на седници од 4. 

децембра 1952. године: Станисављевић Живко (председник), Миражић (Милована) Страхиња 
– Страјин, Богдановић У. Јован (записничар), Лазовић Радован, Спаић Здравко, Миражић 
Божидар, Седларовић Светислав – Цвета, Спаић Урош, Миодраговић Никола, Обрадовић 
Витомир, Кашић Л. Андрија.12

Председник Народног одбора општине Босут је био плаћен за обављање своје дужности. 
Осим председника, у НОО Босут су били запослени: секретар, благајник, поштар, општински 
послужитељ, школски послужитељ, пољари, кочијаш... Одборници општине Босут полагали 
су свечану заклетву приликом ступања на дужност.13 

Нико није хтео да се прими дужности председника НОО Босут, јер је обавеза била веома 
незахвална, а политичке и партијске власти из Сремске Митровице вршиле су притисак и 
мешале се у рад НОО Босут. Председници НОО Босут били су: Вукмировић Јован (1916-

1982), Станисављевић Живко (1924-2003), 
Спаић Здравко (1928-2010), Спаић Урош 
(1923-1991), Бродалић Душко.

Секретари НОО Босут били су: Ристић 
Миленко, Обрадовић Стеван, Петковић 
Ђорђе (из Шашинаца), Богдановић Јован, 
Миражић (Кузмана) Здравко.

Благајници НОО Босут били су: 
Обрадовић Стеван, Вукмировић Јован, 
Бранковић Јован (из Чалме), Миражић (Куз-
мана) Здравко.

Зграда босутске општине која се на-
лазила на месту данашњег школског дво-
ришта, уништена је у Другом светском рату, 
заједно са осталим јавним грађевинама. 
Зато је после рата босутска управа најпре 
боравила у згради у главној улици на броју 
96 (кућа Будимчевића), потом у Главној ули-
ци на броју 89 (кућа Туроманових), затим у 
главној улици на броју 72 (кућа Обрадовића-
Каниних). НОО Босут се у лето 1952. го-
дине преселио у новосаграђену општинску 
зграду, удаљену 400 метара од старе зграде, 
на месту данашње здравствене амбуланте.14 
Пре рата је на том месту био парохијски 
стан, али су нове власти одузеле плац цркви. 
У овој згради су били смештени: Народни 

12  НОО Босут – Седнички записници 1952-1954, ИА Срем, Срем. Митровица
13  НОО Босут – редовна акта 1950-54, ИА Срем, Срем. Митровица
14  Допис МНО Босут број 376 од 14.05.1952. године, ИА Срем, Срем. Митровица

Листа кандидата за изборе у Босуту 1952. године
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одбор Општине Босут, сала за конференције, приредбе и игранке, здравствена амбуланта... 
Коначно, после изградње новог спомен дома 1975. године у данашњем центру села, босутска 
управа је премештена у просторије месне заједнице и месне канцеларије.

Послератна Уредба о контроли промета непокретностима забрањивала је отуђивање 
земљишта од стране непољопривредника. Продаја или поклањање земљишта проглашавана 
је шпекулацијом и власницима који се нису бавили пољопривредом земља је одузимана. 
Секретаријат за привреду Народног одбора сремскомитровачког среза доносио је, на молбу 
Среског суда у Сремској Митровици, решења којим је одобравао укњижбу права власништва 
на непокретностима услед прометовања или наслеђивања. У решењу је било навођено да ли су 
постојале шпекулативне намере приликом располагања некретнинама. Ако би Секретаријат 
утврдио да је постојала намера шпекулације, није дозвољавао пренос власништва на непо-
кретностима.

Законом о аграрној реформи и унутрашњој колонизацији ограничена је максимална 
површина земљишног поседа. У надлежности НОО Босут је било и одузимање обрадивог 
земљишта изнад дозвољеног максимума. Приликом одузимања ораница власти су правиле 
разлику између земљорадника и неземљорадника. Земљорадницима је обрадива земља 
откупљивана по Закону о пољопривредном земљишном фонду. Неземљорадницима је оду-
зимано земљиште по Закону о аграрној реформи и унутрашњој колонизацији (члан 3 тачка 
6), према којем им је било дозвољено поседовање максимално 5 к. ј. и 341 кв. хв. За одузету 
земљу лицима која се нису примарно бавила земљорадњом плаћана је накнада у висини 
средњег једногодишњег приноса коју је одређивала посебна комисија.

Тако је решењем НОО Босут од 20. јануара 1954. године одузето официру ЈНА Живану 
(Милована) Миражићу земљиште изнад неземљорадничког максимума у површини од 4 к. ј. 
831 кв. хв. Разлог за одузимање је био тај што је именовани као војно лице био неземљорадник. 

Стари дом у Босуту
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Ове оранице су предате на коришћење и управљање Пољопривредном земљишном фонду.15

Решењем НОО Босут од 20. јануара 1954. године одузето је млинару Сеги Александру 
из Босута земљиште изнад неземљорадничког максимума у површини од 15 к. ј. 871 кв. хв. 
Разлог је исто био тај што је власник земљишта неземљорадник, па су и ове оранице предате 
Пољопривредном земљишном фонду. Сеги је изнео приликом усмене расправе да је наведено 
земљиште раније продао, али да га није грунтовно превео, што је одбачено, и земља је ипак 
била одузета.16

Босућанину Бранку Исајловићу који је нестао у рату, конфисковано је 22 к. ј. земљишта. 
Такође је одузето или принудно откупљено: Јели Миражић 4 к. ј, Милки Тепавац 2 к. ј, Спаси 
Спаић 3 к. ј, Ђоки Савићу 1 к. ј, Војину Ђукићу 12 к. ј, итд.17

Сељачка радна задруга је управљала одузетом земљом коју је прибавила по разним 
основама: конфискацијом земљишта народних непријатеља, одузимањем услед привредне 
саботаже или непријатељског деловања, аграрном реформом, откупом од приватника...

Народни одбор општине Босут је до 1952. године издавао уверења о рођењу и смрти 
мештана Босута, јер су све матичне књиге изгореле у рату. Реконструкција босутских ма-
тичних књига на основу два сведока извршена је 1952. године. Све до 1954. године поједини 
Босућани су се водили као лица нестала у рату, па је покретан поступак пред Среским судом у 
Сремској Митровици за проглашење несталих лица за умрла (Лукић Славко, Павловић Тома, 
Будимировић Прока...). Суд у Сремској Митровици је доносио решења о проглашењу неста-
лих лица за умрле, на основу уверења НОО Босут и изјаве два сведока, после оглашавања у 
Службеном листу ФНРЈ, у којем су позивани грађани да доставе податке о несталим особама 
уколико нешто знају.18

У Босуту је 1952. године било 237 домаћинстава. У селу је било свега 2 отворена огњишта 
и 190 фуруна за печење хлеба.

НОО Босут је наплаћивао порез на доходак на територији Општине Босут. Понекад је 
наплата вршена принудним путем, пленидбом стоке и житарица. Дешавало се да буде раз-
резан већи порез мештанима који нису били у задрузи, него задругарима. Зато су биле честе 
жалбе комисији на висину пореза. У НОО Босут постојала је Комисија за разрез пореза која је 
расправљала о ревизији неправилно установљеног дохотка домаћинстава. Такође је постојала 
и Комисија за молбе и жалбе од три члана, која је расправљала по жалбама на решења о раз-
резаном порезу и установљеном дохотку.19

Дана 25. децембра 1952. године председник НОО Босут је реферисао на седници Одбора 
да се порез веома тешко наплаћује од становништва, те да је у седам домаћинстава извршен 
попис имовине за пленидбу. Предложио је да одборници иду у пленидбу заједно са службе-
ницима, чему се већина одборника изричито успротивила.20

НОО Босут је почетком 50-тих година извршио попис и процену сеоских кућа за продају. 
Били су то домови „народних непријатеља”, као и мештана који су колонизацијом добили куће 
у другим местима: Сремској Митровици, Хртковцима, Ердевику, Мартинцима, Лежимиру...

Доста Босућана је после Другог светског рата добило куће и оранице у Хртковцима, али 
је већина њих после 1948. године напустила ова имања и вратила се својим домовима у Босут. 
Пошто су њихове куће и оранице биле одузете, повратници су затражили повраћај својих 

15  Решење НОО Босут бр.129/1954 од 20.01.1954. год., НОО Босут-редовна акта 1950-54, ИА Срем, Срем. Митровица
16  Решење НОО Босут бр.131/1954 од 20.01.1954. год., НОО Босут-редовна акта 1950-54, ИА Срем, Срем. Митровица
17  НОО Босут – редовна акта 1950-54, ИА Срем, Срем. Митровица
18  Бирачки списак НОО Босут, ИА Срем, Срем. Митровица
19  НОО Босут – редовна акта 1950-54, ИА Срем, Срем. Митровица
20  НОО Босут – Седнички записници 1952-1954, ИА Срем, Срем. Митровица
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имања. Зато је Секретаријат за привреду Народног одбора Среза сремскомитровачког током 
1953. године донео велики број решења о повраћају земље унете у Фонд општенародне имо-
вине ранијим власницима. Такође су и други мештани крајем 1953. године тражили повраћај 
своје имовине коју су одраније унели у Фонд општенародне имовине.21

Један број Босућана вратио је Фонду општенародне имовине НОО Босут кућне плацеве 
које је добио 1946. године за изградњу породичних кућа, јер је у међувремену себи саградио 
домове на другом, погоднијем месту.

НОО Босут је наплаћивао пашарину у висини од 1.000 динара по грлу. Општина Босут је 
имала плаћене пољаре и властиту шуму у Бановом Броду. Такође, босутска општина је 1953. 
године поседовала 2 јутра и 800 квадрата обрадиве земље, која је давана у једногодишњи 
закуп физичким лицима путем лицитације, по почетној цени од 2.000 динара по јутру.

Народни одбор Општине Босут укинут је 1955. године, а село Босут је припојено На-
родном одбору Општине Кузмин, срез Сремска Митровица. Пошто је 1962. године укинут 
НОО Кузмин, село Босут је ушло у састав Општине Сремска Митровица.22 Тада су Општини 
Сремска Митровица припојена и друга села: Мартинци, Кузмин, Сремска Рача...23

После укидања НОО Босут, у селу је формирана месна канцеларија. Шеф месне 
канцеларије обавља послове матичара у име Скупштине Града Сремска Митровица. Шефови 
Месне канцеларије у Босуту су били: Здравко (Кузмана) Миражић (1932), Живко (Милутина) 
Будимчевић (1936), Здравко (Петра) Спаић (1928-2010), Витомир Обрадовић – Канин (1908-
1987), Светислав (Душана) Обрадовић (1944), Бранка Миловановић, Снежана Васиљевић 
(1966)...

Месна заједница Босут (1955-2012)
Месна заједница Босут, као посебни облик месне самоуправе на подручју села Босута, 

формирана је 1955. године, после укидања Општине Босут. Месна заједница има својство 
правног лица у оквиру права и дужности утврђених Статутом Града Сремска Митровица, 
Одлуком о месним заједницама и Статутом Месне заједнице Босут.

Месна заједница Босут, ради остваривања заједничких интереса и задовољавања 
заједничких потреба мештана села Босута, обавља следеће послове: увођење и реализација 
самодоприноса, комунално уређење, односно одржавање зелених и парковских површина 
и одржавање гробаља, насипање атарских путева, поправка тротоара, чишћење канала, 
изградња и одржавање јавне расвете, одржавање објеката на којима право коришћења има 
месна заједница и друге текуће послове.

Статутом Месне заједнице Босут ближе се уређује делокруг послова које обавља, рад 
органа, јавност рада, обављање аминистративно-техничких послова и друга питања. Месна 
заједница има печат и жиро рачун.

Рад Месне заједнице Босут се финансира из: средстава утврђених Одлуком о буџету Града 
Сремска Митровица, укључујући и самодопринос, дела средстава која за активности месне 
заједнице издвајају заинтересовани правни субјекти, прихода које месна заједница остварује 
својом активношћу, аренде за обрадиво земљиште, закупа јавних површина, донација, поклона 
и других извора. Остварена средства, месна заједница користи у складу са годишњим програ-
мом и финансијским планом, на које сагласност даје Скупштина Града Сремска Митровица.

21  Бирачки списак НОО Босут, ИА Срем, Срем. Митровица
22  Водич кроз архивске фондове Историјског архива Срем, прва свеска, ИА Срем, Срем. Митровица, 2003, 107
23  Прица Р, Сремска Митровица: у част двадесетпетогошњице ослобођења града, Срем. Митровица, 1969, 233
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Грађани који имају бирачко право и пребивалиште у Месној заједници Босут, одлучују о 
својим заједничким интересима путем грађанске иницијативе, на збору грађана, референдуму 
и путем изабраних представника у Савету месне заједнице.24

Савети месне заједнице Босут
Савет Месне заједнице Босут је представнички орган грађана који у свом саставу има 5 

чланова. Савет бирају грађани који имају бирачко право и пребивалиште на подручју месне 
заједнице на дан расписивања избора, тајним гласањем, на период од 4 године. На првој 
седници, Савет из реда својих чланова бира председника и заменика председника који своју 
функцију обављају волонтерски.

Савет Месне заједнице Босут обавља следеће послове: доноси статут, програм рада и 
финансијски план и стара се о њиховом извршењу, брине се о реализацији програма који је 
утврђен Одлуком о увођењу самодоприноса, стара се о вршењу послова које месној заједници 
поверава град, обавља и друге послове у складу са Одлуком и Статутом месне заједнице. 25

Савет месне заједнице Босут раније се бирао на Скупштини МЗ Босут јавним гласањем. 
Почев од 2005. године чланови Савета се бирају тајним гласањем свих мештана Босута који 
имају бирачко право.

Године 1971. Савет месне заједнице Босут чинили су: Обрадовић Зоран (председник), 
Милинковић Велизар, Мицић Слободан, Војисављевић Томислав, Рауш Александар (1932-
1992), Лукић Петар, Обрадовић (Алимпија) Витомир (1922-1989), Чинкл Мартин, Јовановић 
Илија, Поповић Миладин и Симић Слободан.

Нешковић Милан био председник МЗ Босут 1974. године.
Године 1977. Савет месне заједнице Босут чинили су: Миражић Љубиша (председник), 

Перуновић Слободан – Бошко (потпредседник), Миражић Небојша, Петровић Драгослав, 
Богдановић Ђорђе, Јевтић Гојко, Лукић Божидар, Вујић Трифко, Јовановић Терезија – Вера, 
Миодраговић Рајко и Дамњановић Стојко.

Перуновић Слободан – Бошко је био председник МЗ Босут од 1981-1982. године.
Године 1984. изабран је Савет МЗ Босут у саставу: Богдановић А. Живан (председник), 

Милетић Милутин (заменик председника), Перуновић Стеван, Лозјанин Влада, Милинковић 
Влада, Анојчић Драгиша, Ивић Лазар, Богдановић Цвеја и Станић Велибор. Касније је То-
мислав Војисављевић заменио Владу Лозјанина на месту члана Савета МЗ Босут.

Године 1988. за председника Скупштине МЗ Босут изабран је Јовановић Јован, а за за-
меника Квас Славко (касније је преузео дужност председника). У Савет Месне заједнице 
изабрани су: Војисављевић Томислав (председник), Бешлић Миодраг (заменик председника), 
Јовановић Јован, Савић Белан, Нешковић Драган, Војисављевић Сретен, Јевтић Живота, 
Томић Мирјана и Богдановић Живан. Такође су изабрани чланови Савета потрошача и Ми-
ровног већа.

Године 1993. у Савет Месне заједнице Босут изабрани су: Обрадовић Душан (председник), 
Ранковић Богосав, Бабић Коста, Седларевић Синиша, Антуновић Петар, Томашевић Сава, 
Перуновић Милан, Станојевић Радован, Перуновић Слободан, Савић Ратко и Јевтић Живота. 
Ранковић Богосав је 1994. године преузео дужност председника Савета Месне заједнице Босут.

Године 1997. у Савет Месне заједнице Босут изабрани су: Војисављевић Томислав (пред-

24  Одлука о месним заједницама, ‘’Службени лист Града Сремска Митровица’’ бр. 2/2009
25  Исто
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седник), Јовановић Владимир, Максимовић Радоје, Бешлић Миодраг, Дрмановић Миленко, 
Игњатовић Милош, Станић Милош, Седларевић Жикица, Божић Стеван, Живковић Марко 
и Јевтић Миодраг.

Године 2001. у Савет Месне заједнице Босут изабрани су: Квас Славко (председник), 
Станић Милош (заменик председника), Војисављевић Томислав, Станојевић Радован, 
Петровић Ђорђе, Лукић Ђорђе, Седларевић Синиша, Миражић Љубиша и Ранковић Богосав.

Године 2005. године изабрани су следећи одборници у Савет Месне заједнице Босут: 
Ранковић Богосав (председник), Максимовић Радоје (заменик председника), Бабић Радивој, 
Дамњановић Васо, Крстић Милан, Миражић Горан, Пајић Вујадин, Станић Милош и 
Станојевић Предраг. Радоје Максимовић је од 2007. године преузео дужност председника.

Године 2009. изабрани су у Савет Месне заједнице Босут: Максимовић (Ђоке) Радоје 
(1959), председник, Нешковић (Милана) Александар (1977), заменик председника, Илић 
(Здравка) Микица (1972), Дамњановић (Миодрага) Васо (1955) и Седларевић (Душана) Си-
ниша (1963).

Скупштина Месне заједнице Босут је почетком 90-тих година бројала 31 члана. Састан-
цима Скупштине присуствовали су представници Савеза комуниста и других друштвено-
политичких организација.26

Месна заједница Босут имала је 80-тих година на платном списку: председника, се-
кретара, књиговођу, домара – достављача и радника на водоводу. Шеф Месне канцеларије 
Босут, Светислав Обрадовић, годинама је хонорарно обављао дужност секретара МЗ Босут. 
Њега је на том месту наследио Милан (Миленка) Перуновић (1966) који је од 1993-2007. го-
дине радио као секретар МЗ Босут. Данас Месна заједница Босут нема секретара. Радник на 
одржавању водовода годинама је био Живко Миражић – Либра, а домар и помоћни радник 
Жика Гашпаровски.

Имовина Месне заједнице Босут
Од имовине Месна заједница Босут поседује следеће катастарске парцеле и објекте:

Ред. 
број Објекат Потес или адреса Катастарска 

парцела
Површина 
парцеле

1 Спомен дом
и помоћна зграда 10. марта бр. 75-77 635, 636, 637 00.17.01 ha

2 Ветеринарска амбуланта и 
помоћна зграда Млинска б.б. 218/3 00.13.41 ha

3 Здравствена амбуланта 10. марта бр. 48 160 00.12.50 ha

4
Водоводна црпна станица, 
водоводни резервоар и два 

артерска бунара
10. марта бр. 48 161 00.39.52 ha

26  Архива Месне заједнице Босут
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5 Фудбалско игралиште и 
свлачионица Млинска б.б. 210 01.51.10 ha

6 Православно гробље Село 616, 624 00.90.46 ha

7 Депонија „Млака” Крчевине 1567/3, 1568 02.30.26 ha

8 Сточно гробље Коњско гробље 1434/4 01.40.90 ha

Укупно: 06.95.16 ha

Месна заједница Босут је укњижена на Спомен дому и ветеринарској амбуланти, док 
је на осталим објектима и парцелама укњижен Град Сремска Митровица. Месна заједница 
одржава своје објекте из скромних средстава самодоприноса и донација Града Сремске 
Митровице и АП Војводине. Највећи део новца од самодоприноса и донација троши се за 
насипање атарских путева и чишћење атарских канала.

Спомен дом
Завод за урбанизам из Сремске Митровице је 2. априла 1971. године предложио Месној 

заједници Босут да откупи три парцеле у центру села (кч. бр. 635, 636 и 637) за изградњу 
будућег Спомен дома.27 Месна заједница је откупила наведене парцеле које су чиниле плац 
ширине 30 метара, дужине 47 метара и укупне површине 17 ари.

Решењем Секретаријата за управно-правне послове Општине Сремска Митровица од 15. 
августа 1974. године Месној заједници Босут одобрена је изградња I фазе Спомен дома (нижи 
део), према пројекту који је израдило Урбанистичко-пројектно предузеће „Срем-пројект” из 
Сремске Митровице, са пројектантом Златком Шрајером. Одмах су започети грађевински 
радови. Следеће 1975. године је завршена изградња прве фазе дома у којој су изграђене: 
месна канцеларија са архивом, месна заједница, библиотека са оставом, један стан за домара 
и магацин.

Решењем Секретаријата за урбанизам и стамбено-комуналне послове Општине Сремска 
Митровица од 21. маја 1975. године Месној заједници Босут одобрена је изградња II фазе Спо-
мен дома (виши део). У другој фази изграђена је: пошта, телефонска централа, билетарница, 
свечана сала са позорницом и две гардеробе.

Дана 27. априла 1970. године акциони одбор за изградњу Спомен дома у Босуту су чини-
ли: Шешлија Петар (председник), Петрењ Марко (секретар), Милетић Милутин, Благојевић 
Драгомир, Лазовић Лазар, Ракић Вера, Миражић Кузман, Антуновић Милан, Ердег Томислав, 
Легиновић Пера и Соларов Тодор. Током година акциони одбор за изградњу дома је мењао 
свој састав.

Дана 19. новембра 1977. године акциони одбор за изградњу Спомен дома су чинили: 
Петрењ Марко (председник), Вукмировић Јован (представник ССРНВ), Спаић Урош (пред-
ставник пензионера), Спаић Здравко (представник СУБНОР-а), Анојчић Драгиша (председ-
ник РВС), Миражић Љубиша (представник месне заједнице), Милошевић Војин (представ-
ник омладине), Љубинковић Милан (секретар Савеза комуниста), Јовановић Терезија Вера 
(представница секције жена), Ердег Томислав (представник делегације Месне заједнице), 

27  Исто
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Милетић Милутин (представник ООУР-а), Лукић Светозар (представник Багерско-бродар-
ског предузећа „Београд”) и Седларовић Душан (представник делегације Месне заједнице). 
Чланови акционог одбора су били ангажовани на тражењу материјалне помоћи за изградњу 
Спомен дома. Они су водили разговоре са: представницима Скупштине општине Сремска 
Митровица, СУБНОР-а, ССРН-а, општинског синдиката, поште, Водопривредне организације 
„Босут”, Комуналног предузећа „Сава”...

Извођачи радова на изградњи Спомен дома су били Предузеће на ниско и високоградњу 
„Пролетер” Сремска Митровица и Водопривредна организација „Босут” Сремска Митровица. 
Велики део радова је изведен добровољним радом мештана.

Предрачунска вредност I фазе изградње нижег дела дома износила је 526.790,40 динара, 
док је предрачунска вредност II фазе изградње вишег дела дома износила је 682.046,60 динара.

У периоду од 1971-1978. године у Босуту је заведен самодопринос за изградњу дома, у 
износу од 3% на доходак грађана. Општинска организација СУБНОР-а је помогла изградњу 
Спомен дома са 10 милиона динара старих, на име изградње једног борачког стана који се 
у пројекту водио као стан за домара. Током маја и јуна 1980. године Водна заједница је по-
могла да се, после шест година грађења, коначно заврши зграда дома. Спомен дом је свечано 
отворен 4. јула 1980. године.28 Убрзо после тога инсталирано је централно грејање у згради 
дома и сеоској продавници.

Спомен дом је направљен као модеран и вишефункционалан објекат. Здање је одмакнуто 
од уличне линије 10 метара. Са леве стране објекта, гледано са улице, остављен је колски 
пролаз. Димензије дома су 28,38 m x 21,28 m. Виши део грађевине је висок 7,15 m, а нижи део 
3,40 m. Сала је висока од 5 m на најнижем делу, до 6,25 m на највишем делу, јер су плафон и 
раван кров изграђени под нагибом од 6%, ради ефикаснијег одвођења атмосферских вода. 

28  Летопис основне школе у Босуту
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Пошто је кров нижег дела Спомен дома пројектован и изграђен као равна површина, долазило 
је до прокишњавања, па је током 90-тих година постављена кровна конструкција. Олуци на 
новом крову и метална врата, уместо дотрајалих дрвених, постављени су током 2008. године.

Спомен дом се састоји од две целине. У нижем делу су смештени: улаз у месну канцеларију 
(5,40 m2), месна канцеларија (19,52 m2), заједнички улаз у библиотеку и месну заједницу (5,85 
m2), месна заједница (16,32 m2), архива месне заједнице (3,33 m2), библиотека са читаоницом 
(33,57 m2), просторије фудбалског клуба (33,06 m2) и котларница (9,99 m2). Виши део се састоји 
од: сале (131,65 m2), позорнице (60,71 m2), стражњег улазног хола (5,49 m2) и две гардеробе (2 
x 9,68 m2). Испред сале, у предњем делу дома налазе се: улазни хол (18,03 m2), билетарница 
(5,10 m2), пошта (16,39 m2) и телефонска централа (11 m2). Овај део је такође нижи у односу 
на саму салу.29

Нижи део дома одмакнут је 6 m од сале, и на тај начин затвара атријумско двориште, у 
које се може ући спреда кроз колски пролаз и позади кроз пешачки пролаз.

Сала има главни улаз из хола на предњем делу објекта, два бочна излаза и један стражњи 
излаз који преко степеница води у двориште. Позорница је подигнута у односу на под сале 
110 cm. Две раздвојене гардеробе налазе се иза бине и спојене су ходником који води на 
стражња врата.

Испред дома је изграђен пространи бетонски паркинг, посађено зимзелено дрвеће и цвеће, 
постављена јавна расвета, огласна табла, клупе и држачи за заставе.30 Иза дома су озидани 
пољски нужник и шупа за дрва.31

Објекат је изграђен као Спомен дом посвећен босутским жртвама из Другог светског рата, 
али је по својој функцији постао дом културе, односно дом омладине, како га мештани и данас 
називају. У њему се одржавају школске приредбе, зборови грађана, избори, разни скупови и 
манифестације. Током 70-тих и 80-тих година у дому су се одржавале игранке, биоскопске 
представе, разне прославе и такмичења у песми, игри и знању. Честа су била гостовања кул-
турно-уметничких друштава из других села, естрадних уметника и аматерских позоришта.

Неки делови Спомен дома су после изградње променили првобитну намену: стан до-
мара је постао борачки стан, па потом простор фудбалског клуба, магацин је претворен у 
котларницу после увођења централног грејања, остава у коју се улази из библиотеке служи 
као архив месне заједнице.

Политички живот у Босуту
Између два рата у сремским селима деловали су самосталци, радикали и социјалдемократе. 

Од 1929-1935. године било је забрањено деловање политичких партија. Избори за општин-
ске одборнике 1936. године поделили су Босућане у две групе. Националисти су гласали за 
Југословенску радикалну заједницу (ЈРЗ), док су противници имали другог кандидата. Тада 
је за председника општине изабран кандидат ЈРЗ Милан Дрмановић – Мика (1896-1978).

Пред парламентарне изборе 11. децембра 1938. године знатно је ојачала Земљорадничка 
странка, чији је повереник у селу био Ђорђе Обрадовић – Ђока. Кандидат те странеке на 
изборима је био Небојша Малетић, али је победио кандидат ЈРЗ Милан Миличић. У Управ-
ном одбору Земљорадничке странке једно време је била жена Ђорђа Обрадовића, Милица 

29  Урбанистички план МЗ Босут до 2000. године, СО Сремска Митровица, 1983
30  Летопис Српске православне парохије у Босуту
31  Главни план Спомен дома у Босуту број 70/73 од 17.05.1973. год., Срем-пројект, Срем. Митровица
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Обрадовић.32

У време једнопартијске диктатуре од 1945-1990. године у селу су деловале следеће 
организације: Комунистичка партија Југославије (КПЈ), касније Савез комуниста Југославије 
(СКЈ), Месна конференција Социјалистичког савеза радног народа (ССРН), Савез удружења 
бораца народно-ослободилачког рата (СУБНОР), Антифашистички фронт жена (АФЖ) и 
Општинска организација Савеза социјалистичке омладине Југославије (ООССОЈ).

Године 1977. Савез комуниста у Босуту су предводили: Љубинковић Милан (секретар), 
Милетић Милутин (заменик секретара), Лукић Споменка (благајник), Вукмировић Јован, 
Спаић Бошко, Дрмановић Небојша, Ивановић Мирко, Митровић Боривој и Поповић Миладин.

Извршни одбор ССРНВ у Босуту чинили су: Вукмировић Јован (председник), Бешлић Ми-
одраг (потпредседник), Петрењ Марко (секретар), Тепавац Милош (благајник), Војисављевић 
Томислав, Медић Божидар, Бабић Ђорђе, Бродалић Слободан и Станисављевић Сока. У Над-
зорном одбору ССРНВ били су: Анојчић Драгиша, Савић Ратко и Ивић Лазар.

Месни одбор СУБНОР-а у Босуту водили су: Спаић Здравко (председник), Петрењ Мар-
ко (секретар), Миражић Кузман (благајник), Бродалић Софија, Томашић Антон, Игњатовић 
Драгиша и Петровић Богдан. У Надзорном одбору СУБНОР-а били су: Бошњак М. Радован, 
Гавриловић Новица и Перуновић Јован.

Одбор РВС Босут чинили су: Анојчић Драгиша (председник) и Нешковић Милан (се-
кретар).

У АФЖ-у су биле активне: Јовановић Терезија – Вера, Благојевић Србислава, Николић 
Цвијета, Синаџић Елвира и Илић Вида.

Команданти штаба цивилне заштите при МЗ Босут били су: Милетић Милутин, Кашић 
Златко (1947-2005), Перуновић Слободан и други.33

Председници омладинске организације (ООССО) у селу били су: Вујадин (Неђе) Пајић 
(1954), Сава (Томе) Томашевић (1954), Војин (Жарка) Милошевић (1956), Трифун (Живана) 
Плавшић (1958), Радоје (Ђоке) Максимовић (1959), Мило (Душана) Којић (1961-1983), Белан 
(Радована) Савић (1961), Коста (Симе) Бабић (1962), Драган (Душана) Којић (1968)...

После увођења вишестраначког политичког система 1990. године, у селу је свој месни 
одбор имала само Социјалистичка партија Србије. Било је још неколико чланова других 
странака (Српски покрет обнове, Српска радикална странка, Југословенска левица), који су 
деловали појединачно и неорганизовано.

Уочи избора 2000. године ниједна од 17 странака ДОС-а није имала свог члана у Босуту. 
То је знатно отежавало рад опозиције у селу. На изборима 24. септембра 2000. године по-
вереници ДОС-а у Босуту су били Микица Илић и Горан Крстић, а кандидат за одборника 
у Скупштини Општине Сремска Митровица Стеван (Панте) Обрадовић (1947). Међутим, 
највише гласова је добио кандидат СПС-а Васо Дамњановић.

Тек после 5. октобра 2000. године оснивају се месни одбори Демократске странке, Де-
мократске странке Србије и Лиге социјалдемократа Војводине. Осим ових странака у селу 
данас делују и одбори Српске напредне странке и Социјалистичке партије Србије, као и мањи 
број чланова других странака (СПО, ЛСВ, СРС, НС, Г17+).

Од увођења вишестраначког политичког система, за одборнике у Скупштини општине 
Сремска Митровица бирани су из Босута: Јовановић (Милош) Јован (СПС), Ранковић (Мом-
чило) Миломир (Група грађана), Јовановић (Драган) Владимир (СРС), Дамњановић (Миодраг) 
Васо (СПС), Илић (Здравко) Микица (ДСС)...

32  Чекеринац И, Село Босут у рату, Нови Сад, 1968, 25-26
33  Архива Месне заједнице Босут
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Босут у ратовима од 1991-1999. године
Почетком рата у Хрватској организована су ноћна дежурства цивилне заштите, ловач-

ког друштва и добровољаца на чувању сеоског водовода, моста на Босуту и црпне пумпе. 
Касније је кризни штаб увео дежурства у месној заједници и патролирање кроз село, ради 
регистровања сумњивих лица. Тражено је оружје од општине и Тузланског корпуса ЈНА. На 
крају је Месна заједница добила 10 пушака од Територијалне одбране.

Крајем 1991. године свега 6 кућа у селу је имало подруме који су могли да послуже за 
склањање становништва у случају бомбардовања.34

Велики број војних резервиста из Босута је био на ратишту у западном Срему и Славонији. 
Једна већа група Босућана из резервног састава ЈНА имала је задатак да запоседне село Ли-
повац у Хрватској. Војници из Босута који су 1991/92. године служили редовни војни рок 
(генерација 1972/73. годиште), били су на ратиштима у Босни и Херцеговини и Хрватској.

Драган (Станко) Митровић (1973) и Златко (Живан) Наранџић (1972) из Босута налазили 
су се у пролеће 1992. године у касарни ЈНА у Чапљини, на редовном одслужењу војног рока. 
Ова касарна је опкољена од стране хрватско-муслиманских паравојних јединица, које су више 
од две недеље нападале војску жестоком паљбом, у покушају да преузму касарну. Војни врх 
је на крају донео одлуку да евакуише војнике из касарне.

Операцију спасавања војника извела је 23. априла 1992. године интервентна група 
састављена од добровољаца пилота Ратног ваздухопловства и припадника 63. падобранске 
бригаде. У акцији спасавања је учествовало девет хеликоптера Mi-8 који су полетели са хе-
лиодрома у близини Мостара. Због заштите тајности, команди касарне у Чапљини јављено 
је за операцију спашавања само десетак минута пре слетања хеликоптера. У десанту је уче-
ствовало 18 пилота, 9 механичара и 25 падобранаца. Артиљерија ЈНА је отпочела жестоку 
паљбу од 16:45 – 17:00 часова, као подршку десанту. У пратњи хеликоптера су, као заштита, 
били војни авиони. У круг касарне се спустило осам хеликоптера са 16 падобранаца, док је 
девети хеликоптер лебдео у близини као резерва. Акција спасавања војника је трајала укупно 
7,5 минута. Извучено је 170 војника и цивила из касарне која је била под ватром нападача. У 
један хеликоптер се укрцало чак 43 војника, па су морали да избацују опрему и наоружање. 
Иако су хеликоптери били избушени мецима, а једна летилица се вратила са једним мотором, 
сви су безбедно стигли у базу, без иједног губитка. Нажалост, 25 војника који су били на 
положајима по рововима и бункерима уз обод касарне, нису евакуисани и заробљени су од 
стране хрватско-муслиманских паравојних формација. 35

 Међу заробљеницима се нашао и пешадинац у саставу противоклопне чете, Драган 
Митровић, док је тенкиста Златко Наранџић био евакуисан у хеликоптерском десанту и без-
бедно је стигао кући. Драган Митровић је провео 117 дана у заробљеништву у Метковићу и 
Љубушком, а потом је у августу 1992. размењен у Стоцу и пуштен кући.

У ратним сукобима од 1991-1995. године погинуло је и нестало неколико Босућана.
Саво (Стојко) Дамњановић, рођен 1959. године на Кљештевици, запослен уочи рата у 

Општој болници у Вуковару као медицински брат, нестао је 25. јула 1991. године. Око поноћи 
су га са радног места из ноћне смене одвела непозната униформисана лица. Највероватније 
су га убиле хрватске паравојне формације. До данас није пронађено његово тело, а отац и 
мајка су му подигли надгробни споменик на босутском гробљу. Решењем Општинског суда у 

34  Исто
35  Лазански М, Командоси, Београд, 2002
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Вуковару од 25. јануара 1999. године, Саво је проглашен умрлим. Иза њега је остала супруга 
Смиљана, син Милош и ћерка Маја.

Боривој (Новак) Максимовић (1956) из Босута, погинуо је 9. септембра 1992. године у 
месту Сасе, општина Братунац, као добровољац Војске Републике Српске.

Старији водник I класе Никола (Милован) Миражић, рођен 1969. године у Сремској 
Митровици, пореклом из Босута, погинуо је 22. јуна 1995. године од гелера непријатељске 
гранате, у Зелини, код села Осмаци, као припадник Војске Републике Српске.

Жарко (Радована) Ађански, рођен 1956. године у Босуту, погинуо је 1993. године као 
добровољац на ратишту у Босни.

У Босут су почетком рата у Хрватској и БиХ почеле да стижу бројне српске избеглице. 
Више десетина избегличких породица је боравило у селу краћи или дужи временски период, 
али се свега неколико фамилија трајно настанило у Босуту.

У Олуји и Бљеску 1995. године целокупно српско становништво, прогнано из Републике 
Српске Крајине, прошло је кроз Босут. У селу су неки од њих преспавали, окрепили се и на-
ставили пут даље, према избегличким прихватилиштима.

У току НАТО бомбардовања 1999. године Босут је био поштеђен директних разарања, 
јер у близини села није било значајних војних објеката и циљева. Најближе место које је 
било бомбардовано је Јамена. Доста Босућана је било мобилисано у резервни састав Војске 
Југославије, али нису учествовали у ратним сукобима.



ПОСЕБНИ ДЕО
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БОСУТСКЕ ПОРОДИЦЕ

Босут – село сеоба
Срем се одувек налазио на ветрометини цивилизација и епоха, па је као такав пустошен 

много пута у историји. Срби су у Срему живели још од досељавања Словена на Балкан, али 
не постоји дужи временски континуитет српског становништва, као што је то случај у Хер-
цеговини, Црној Гори или на Косову и Метохији. У више наврата Срем је потпуно опустео 
због турских погрома и одвођења становништва у ропство у Азију. Потом су Срем, Мачва и 
Семберија изнова насељавани српским живљем од стране Турског царства, јер Агарјанима 
није одговарало да управљају празним територијама на којима није имао ко да плаћа харач и 
друге дажбине. Зато српско становништво у Срему, према пореклу досељавања, представља 
српски народ у малом, јер нема српских крајева одакле се људи нису досељавали у Срем. 
Сремци из Посавине и са Фрушке Горе углавном су пореклом из Србије, док су Сремци из 
Подунавља пореклом из западних и северних крајева.1 Већина данашњих становника Срема 
су потомци досељеника који су стигли у ове крајеве у XVIII и XIX веку.

Босут је село које је настало и одржало се кроз три века, пре свега захваљујући сталном 
насељавању. Вероватно не постоји ни једно село у Срему, а можда и шире, које је у толикој 
мери било насељавано, уништавано и расељавано у својој краткој историји, као што је то 
случај са Босутом.

Најстарији становници Босута доселили су у првој половини XVIII века из Мачве, Колу-
баре и других делова Србије и мањим делом из Семберије. Касније су се Босућани досељавали 
и из других делова Аустроугарске монархије: Славоније, Бачке, Баната, Мађарске... После 
Другог светског рата креће нови велики талас насељавања из североисточне и источне Босне 
и из западне Србије и Мачве.

Босут је, такође, место са великим одливом становништва, пре свега на релацији село-
град. Босућани су се одсељавали из економских разлога, због запослења или школовања у 
градове: Сремску Митровицу, Шид, Нови Сад, Београд... Доста мештана се иселило у ино-
странство на тзв. привремени рад, пре свега у земље западне Европе. Исељавање млађег 
становништва из села у град нарочито је било изражено почев од 60-тих година XX века, да 
би у новије време доживело кулминацију. Одсељава се староседелачко, али и досељеничко 
становништво, које већ у другој генерацији одлази пут градова у потрази за лакшим животом. 
Мањи број старијег становништва се враћа у Босут тек после пензионисања.

После Другог светског рата расте број домаћинстава у селу због деоба кућних задруга, 
али, и поред интензивног насељавања, константно опада број становника.

1  Поповић Д, Срби у Војводини књ. 3, Нови Сад, 1990, 179
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У последње време у селу је веома неповољна старосна структура становништва, јер Босут 
постаје, као и већина других села у Срему, место са старачким домаћинствима која најчешће 
броје једног или два члана. Данас у Босуту има око 400 кућа, од чега је преко 100 празно, јер 
у њима нико не живи или повремено живи. Велики број старијих кућа је на продају по веома 
ниској цени, али интересовања готово да и нема. Може се рећи да Босут полако одумире и 
да му прети судбина многих села, која су се неосетно претворила у салаше.

Историјат староседелачких породица
Приликом оснивања Босута највећи део становништва доселио се из Мачве. Остали су се 

доселили из ужичког краја, Колубаре и других делова Шумадије, Црне Горе, Боке Которске, 
Славоније, Семберије, Мајевице и других делова Босне.2 Историчар Душан Поповић наво-
ди да је највећи талас насељавања сремских места био од 1811. године из села у Посавини, 
Тамнави и Колубари. Занимљиво је да је и други велики талас насељавања Босута после 
Другог светског рата, неких 150 година после првог насељавања, такође једним делом ишао 
из правца Колубаре (околине Ваљева).

Може се рећи да су приликом оснивања села Босута постојале две главне досељеничке 
струје: једна из Мачве и других делова Србије и друга из Семберије и Мајевице и других де-
лова Босне. Из Семберије и Мајевице се мноштво становништва доселило у места у околини 
Босута: Рачу, Моровић, Јамену, Батровце, доносећи са собом обичаје и ијекавски изговор.3 
Скоро цела Мачва, Семберија и Мајевица су током XVIII века и XIX века насељени из Хер-
цеговине, па се тако може рећи да је највећи део Босућана, како староседелаца досељених у 
XVIII и XIX веку, тако и досељеника после Другог светског рата, старином из Херцеговине.

Учитељ Данило Делић је забележио у „Летопису босутске школе” сеоско предање које 
говори одакле су дошли први босутски досељеници:

1. Будимчевићи (из Глоговца)
2. Лазовићи (из Глоговца)
3. Старчевићи (из Совљака)
4. Будимировићи (из Црне Баре)
5. Миражићи (из Црне Баре)
6. Седларовићи (из Црне Баре)
7. Богдановићи (из Србије)
8. Дрмановићи (из Црне Горе)
9. Спаићи (из Боке Которске, као ускоци)

10. Бродалићи – Бродићи (из Црне Баре)
11. Живанићи (из Црне Баре)
12. Обрадовићи – Фрајтовићи (из Совљака)
13. Миодраговићи (из Србије)
14. Вучетићи 1 (из Совљака)
15. Бошњаци (из Балатуна у Семберији)
16. Станисављевићи (са реке Мораве)
17. Лукићи 1 (из Црне Баре)

2  Радуловачки Љ, Босут-историјат и општи подаци, ПЗЗЗСК, Н. Сад, 1972, досије Босут, Е-432/Б инв. бр. 4822
3  Кајмаковић Р, Семберија-етнолошка монографија, 1974, 12
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18. Петровићи 1 (из Глоговца)
19. Исајловићи (из Србије)
20. Мицићи (из Србије)
21. Антуновићи (из крагујевачког краја у Србији)
22. Стојаковићи (из Србије)
23. Јовановићи 1 (Цигани из Србије)
24. Николићи 1 (Цигани из Србије)
25. Ненадовићи (Цигани из Србије)
26. Рауши (из Славоније)
27. Павловићи 1 (из Србије)
28. Крстићи (из Белотића)
29. Војновићи (из Србије)
30. Малешевићи (из Богатића)
31. Перуновићи (из Глоговца)

Документ „Историјат села Босута” који се чува у Покрајинском заводу за заштиту спо-
меника културе у Новом Саду, наводи идентичне податке као и „Летопис босутске школе”, 
осим за породицу Спаић, за коју пише да је у Босут доселила из Словеније.4 Ова тврдња се 
поклапа са писањем Богољуба Познановића који наводи да су Спаићи у Босут доселили из 
Крањске, као потомци сењских ускока.5

Село су основали српски досељеници. Крајем XIX века, када је цео Срем потпао под 
Хрватску, која је била у саставу Мађарске, односно Аустро-Угарске, у Босут се насељавају и 
припадници других нација, претежно римокатоличке вероисповести: Мађари из Славоније 
и Мађарске, Хрвати из Лике, Словаци, Русини и Чеси, а почетком XX века и Немци.6 Тако 
су досељене следеће породице:

1. Ердег (Ördög) (Мађари из Мађарске)
2. Сеги (Szegi) (Мађари из Мађарске)
3. Лакатуш (Мађари из Мађарске)
4. Јелек (Мађари из Славоније)
5. Петрењ (Русини из села Питрова, из Закарпатске Украјине)
6. Мишкулин (Хрвати из Лике)
7. Хорватовић (Хрвати из Лике)
8. Квас (из Чешке)

О првим досељеницима у шанац Босут, неколико деценија пре учитеља Делића, писао 
је Богољуб Познановић.7 Његови подаци о досељеним породицама не слажу се у неким 
појединостима са записом из школског летописа, док у другим детаљима допуњују Делићев 
списак:

1. Бугарски (из Ирига)
2. Миражићи (из Црне Баре)

4  Историјат села Босута – препис, Архив ПЗЗЗСК, Нови Сад, досије Босут, Е-432/Д, бр.инв.14491
5  Змеановић К, Познановић Б, Свеоци народног предања око гроба Филипа Вишњића, Илок, 1887, 26
6  Радуловачки Љ, Босут- историјат и општи подаци, ПЗЗЗСК, Н. Сад, 1972, досије Босут, Е-432/Б инв. бр. 4822
7  Змеановић К, Познановић Б, Свеоци народног предања око гроба Филипа Вишњића, Илок, 1887, 26
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3. Ђурушковићи (из Совљака)
4. Седларовићи (из Засавице)
5. Перуновићи (из Чалме)
6. Богдановићи (из Свињара)
7. Бошњакови (из Балатуна)
8. Вујићи 1 (из Попова)
9. Спаићи (из Крањске, као потомци сењских ускока)

10. Обрадовићи (из Црне Баре)

На списку граничара из 1848. године, као и на списку становника из 1856. године помињу 
се, осим горе наведених, још дванаест босутских фамилија које су данас изумрле:8

1. Лађевчанин
2. Косанићи (из Раче)
3. Алановићи
4. Јокићи
5. Ђурићи 1
6. Михаиловићи 1
7. Милашевићи
8. Радивојевићи
9. Станићи 1

10. Максимовићи 1
11. Филиповић 1 (из Кузмина)
12. Ђуришић

Пре Другог светског рата у Босуту су, такође, живеле породице или појединци који се не 
помињу у горњим списковима, а чија презимена су остала забележена у матичним књигама 
крштених, венчаних и умрлих у периоду од 1888-1934. године:9

1. Гламошлија
2. Ађански
3. Миладиновићи
4. Гашпаровски
5. Миливојевићи
6. Марковићи
7. Вукмировићи
8. Дракулићи (из Мартинаца) 
9. Туроман (из Адашеваца)

10. Будечевићи (из Равња)
11. Турудићи (из Равња)
12. Боговац (из Грка)
13. Тепавац
14. Жунтер

8  Бројем 1 означене су староседелачке босутске породице, које су се презивале идентично као и досељеничке породице, са 
којима нису ни у каквом сродству. (прим. аут.)
9  Матичне књиге крштених, венчаних и умрлих од 1888-1934. године, Месна канцеларија Босут
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15. Гргин (из Новог Кнежевца)
16. Белићи
17. Милошевићи 1
18. Тутићи
19. Пиља
20. Бирач
21. Ловчанин
22. Ловчевић
23. Настић
24. Пејновићи
25. Милутиновићи
26. Бошковићи 1
27. Сувајџићи
28. Златановићи (из околине Ниша)
29. Чајевићи
30. Стокићи
31. Марицки (из Мартинаца)
32. Борићи
33. Ђукићи
34. Савићи 1
35. Голубовићи (Цигани)
36. Момировићи (Цигани)
37. Гавриловићи (Цигани)
38. Петровићи 2 (Цигани)
39. Станковићи 1 (Цигани из Равња)
40. Марићи 1 (Цигани из Грка)
41. Ђурђевићи 1 (Цигани)
42. Радак (Цигани)
43. Балиновићи (Цигани из Кузмина)
44. Јанковићи 1
45. Матићи
46. Тадићи (из Орашког Брда код Кулен Вакуфа)
47. Туфегџићи (из Салаша Ноћајског)
48. Милојевићи
49. Вурдеља
50. Сеничанин
51. Панићи
52. Павићи
53. Стефановићи
54. Ђуријевићи
55. Ристићи 1
56. Ранковићи 1
57. Пантићи 1
58. Драићи (из Црне Баре)
59. Костићи
60. Жакићи
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61. Сарићи
62. Вилићи
63. Пинчићи (из Раче)
64. Ђокићи 1
65. Владисављевићи
66. Котарлићи
67. Лађевац
68. Остојићи
69. Перићи
70. Мрква
71. Ужвар
72. Бруњај
73. Арамбашићи (Хрвати из Шаренграда)
74. Јуранићи
75. Матузовићи
76. Рељановићи
77. Пршан
78. Кмок
79. Шенекл
80. Фелди
81. Фађара
82. Ужаревићи
83. Шимићи
84. Беланићи
85. Шаготлићи
86. Велфлинг
87. Нојман
88. Бернхард
89. Хуберт
90. Цугли (Немци)
91. Szöci (Мађари)
92. Бандер
93. Ђуричићи
94. Недељковићи
95. Зукановићи
96. Дугошија
97. Дабићи
98. Новоселац
99. Руњанин (из Кузмина)

100. Вукајловићи
101. Лазаревићи
102. Митровићи 1
103. Терзићи 1
104. Вујичић
105. Лозјанин (из Вишњићева)
106. Мавреновићи (из Добановаца)
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107. Дакићи
108. Димићи
109. Трећак (из Хрватске)
110. Павлов
111. Попјованов (из Кулпина)
112. Субашићи
113. Лацковићи
114. Ивићи (из Равња)
115. Батаљски
116. Прерадовићи
117. Каролићи
118. Радовановићи (из Митровице)
119. Степановићи (из Илинаца)
120. Дикићи (из Чалме)
121. Кнежевићи
122. Томићи 1
123. Зечевићи
124. Покрајац (из Хрватске)
125. Сремчев (из Вашице)
126. Мишковићи 1
127. Лазићи 1
128. Бајин
129. Мирићи (из Сремске Митровице)
130. Селачки (из Шашинаца)
131. Станачићи (из Бингуле)
132. Ђорђевићи
133. Бабићи 1
134. Каначки (из Платичева)
135. Познановићи (из Грка)
136. Коларићи (из Грка)
137. Варуновићи
138. Грегурићи
139. Живковићи 1 (из Товарника)
140. Аћимовићи 1
141. Миловчев (из Кузмина)
142. Мирковићи (из Раче)
143. Лекићи (из Краљеваца)
144. Синановићи
145. Ђулинац
146. Страхарски
147. Варга
148. Јурек
149. Јаићи
150. Плавшићи 1
151. Ивковићи 1
152. Нешковићи 1 (из Шуљма)
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153. Мартиновићи
154. Чудомировићи
155. Грегорићи
156. Јакићи
157. Папићи
158. Илићи 1 (из Кузмина)
159. Станишићи
160. Вукмир
161. Мандићи
162. Цветиновићи
163. Микићи
164. Јајићи
165. Вулетићи
166. Миловановићи 1
167. Кресанов
168. Вукојевићи
169. Чанковићи
170. Мијатовићи 1
171. Симеуновићи
172. Косановићи
173. Нићифоров
174. Рунтићи
175. Умљеновићи
176. Косарићи
177. Теодоровићи
178. Анколићи
179. Цветков
180. Стојнићи
181. Суботићи 1
182. Узелац
183. Комненовићи
184. Мимчићи
185. Милетићи 1
186. Курепина
187. Свилокос (из Раче)
188. Скакун
189. Драгићевићи
190. Шејков
191. Сладојевићи
192. Радуловићи
193. Гајићи 1
194. Обрен
195. Кресојевићи
196. Батарски
197. Игрићи
198. Црнобарац
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199. Жегарац
200. Богићи
201. Ћемерлићи
202. Радуновићи (из Прогоновића у Црној Гори)

Приликом уређења насеља у Граници 1785. године, строго је наређено да потомци 
убудуће морају да користе презиме свог оца, па је тако спречено мењање презимена у свакој 
генерацији.10

Велики број босутских презимена се појавио у селу, тако што су мушкарци долазили 
женама у кућу (уљези или домазети), или тако што би мајке преудајом доводиле своје синове 
из првог брака, који су се касније женили и формирали своје породице у селу (доводци уз 
матер). Било је случајева усвајања, када је усвојеник задржавао своје презиме или је узимао 
презиме усвојиоца, као што је случај са Белићима у фамилији Антуновић.

Међу наведеним презименима један број је припадао слугама који су живели и радили 
у Босуту код имућнијих сељака. Они су се досељавали из других крајева Срема и Аустро-
Угарске. Многи од њих су умрли и сахрањени су у Босуту, било као самци или ожењени 
људи који су оставили породицу иза себе. Њихова имена и презимена су остала забележена 
у матичним књигама.

Такође, у Босуту је између два рата доста жена надничарки и слуга рађало ванбрачну 
децу, која су у матичним књигама уписивана на мајчино презиме, без имена оца. Већина ове 
деце је касније одселила из Босута и тим породицама се губи сваки траг.

У бирачком списку НОО Босут из 1947. године, у списку чланова Земљорадничке задруге 
Босут и у матичним књигама рођених, забележена су још нека презимена босутских породица 
које су живеле у селу непосредно после Другог светског рата, од којих већина данас нема 
потомства у Босуту:11

1. Белобрк
2. Блажевићи
3. Борота
4. Витојевићи
5. Вучковићи
6. Вујачићи
7. Граовац
8. Девићи
9. Достанићи

10. Кудумија
11. Ђисаловићи
12. Јелисавчићи
13. Катићи
14. Миленковићи
15. Мусићи
16. Медвед
17. Палинкаш
18. Пантелићи

10  Енгел Ф. Ш, Опис краљевине Славоније и војводства Срема, Н. Сад, 2003, 397-398
11  НОО Босут – Бирачки списак из 1947. године, Историјски архив Срем, Сремска Митровица
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19. Продановићи
20. Ребићи
21. Смолински
22. Слобода
23. Ференчевићи
24. Холовка
25. Цвеићи
26. Шенднигер
27. Васићи
28. Скалушевићи
29. Сомборац
30. Вечера
31. Кораши
32. Цибуча
33. Хрубик
34. Јурошевићи
35. Војимировићи
36. Рогићи
37. Бешлин
38. Јованов
39. Саџак
40. Гроздановићи
41. Јелићи
42. Јосиповићи
43. Вашчанин
44. Црнобрња

Кућне задруге
Кућну задругу је сачињавала група људи у крвном или брачном сродству, која је у неко-

лико генерација и неколико породица живела под истим кровом и притом скупа привређивала 
на заједничкој непокретној имовини. Основне карактеристике кућне задруге су: крвно срод-
ство или брачна повезаност чланова, заједница живота, имовине и рада. У задругу је обично 
улазило по неколико десетина људи. Задруга је подразумевала одређени поредак на којем 
је почивала: постојање старешине који је руководио задругом, поделу права и дужности 
чланова, деобу и организацију мушких и женских послова.

Старешину кућне задруге, који је обично био најстарији задругар, бирали су пунолетни 
мушки чланови, који су једини и били власници непокретности у кућној задрузи. Девојке 
су удајом губиле право чланства у матичној задрузи и постајале чланице супружникове за-
друге. Мираз који су жене доносиле са собом приликом удаје чинио је приватну имовину 
задругара, која се строго делила од задружне имовине. Жене би зими, када је било мање посла 
у пољу, ткале, преле и шиле одећу за своје укућане: кошуље, гаће, пешкире, стољњаке, вреће, 
постељину... У задругама су жене биле у подређеном положају, па су стога биле и противници 
задруга као облика породичног организовања.

Ипак, захваљујући колективној радној снази, подели послова и великом земљишном по-
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седу, задруге су својим члановима обезбеђивале благостање. Скоро све што је било потребно 
задругарима производило се у самој задрузи, пре свега храна и одећа.

Хабсбуршка монархија је инсистирала на постојању кућних задруга, јер је тако лакше 
контролисала становништво и по потреби ефикасније мобилисала граничаре. Сеоска кућна 
задруга је била основна друштвено-привредна управна јединица и темељ целокупног војно-
феудалног система Војне границе. Власти су посебну пажњу поклањале кућним задругама, 
јер су својом структуром одговарале војничком духу. Број сеоских кућних задруга нарочито 
се повећао за време владавине царице Марије Терезије од 1740–1780. године. Све намете, ку-
луке и друге обавезе око сече шума и поправке путева могла је да поднесе једино задружна 
институција са бројном радном снагом.

Франц Штефан Енгел је писао о кућним задругама 1786. године, дивећи се слози и на-
претку укућана који су често живели у великим заједницама које су бројале по 6, 7 или више 
брачних парова са мноштвом деце. Несугласице које су биле ретке, решавао је старешина 
задруге или војни командант места. Сва материјална добра су задругари уживали заједнички, 
без обзира на узраст члана задруге. Једино су старији чланови, уз сагласност осталих, имали 
предност приликом располагања приходима. Понекад се у већим задругама дешавало да за-
другари одвраћају момке од женидбе, како задруга не би још више нарасла.12

Доношењем Темељног закона (Grundgesetz) од 1807. године, врховно власништво над 
земљом је припало царској власти (dominium directium), а граничарима је припадало влас-
ништво њених добара (dominium utile), под условом да врше војну службу. Земља је давана 
у наследно уживање крајишницима, као награда за војну службу, док је сам цар био влас-
ник земљишта. Становништво које није вршило војну службу или је војну службу вршило 
делимично, било је ограничено на поседовање 1-3 јутра земље. Граничарима је допуштено 
учење заната и бављење трговином, уз сагласност кућне задруге и војне регименте. Закон је 
регулисао постојање кућних задруга (Hauscommunion), као административно-привредних 
асоцијација. Допуштена је деоба већих задруга, под условом да свако добије барем пола се-
лишта. Граничар је могао да пређе из једне задруге у другу, под условом да не нанесе штету 
задрузи коју напушта. Задруга је била дужна да издржава њене чланове који су служили као 
граничари и њихове породице, уз одштету од 12 форинти по војнику за време рата. 

Граничари су 1848. године тражили укидање кућних задруга, феудалних обавеза и ку-
лука. Захтевали су приватну својину на земљишту и могућност прометовања некретнина. У 
пракси су се дешавале тајне, законски неутемељене поделе кућних задруга. Међутим правни 
положај граничара је остао неизмењен, а поједине кућне задруге су наставиле да егзистирају 
све до 60-тих година XX века.

Темељним законом од 1850. године земља је проглашена, по први пут у историји Војне 
границе, пуним власништвом кућне задруге, уз услов обавезног вршења војне службе. Својина 
на земљи није постала апсолутна, већ је била ограничена условом вршења војне службе, а 
титулар својине није био појединац, већ кућна задруга. Истовремено је дефинисана и кућна 
задруга: „Породицом једне куће сматрају се све особе које су уписане у ту кућу (conscribit), а 
нису слуге; могу бити сродници или примљени у кућу”. Допуштено је ограничено поседовање 
некретнина и лицима која не живе у кућним задругама. Тако су официри, чиновници и 
свештеници могли да поседују стамбене зграде и до 3 јутра земље, а трговци и занатлије до 
6 јутара земље. Члан 22 закона предвиђао је следеће: „Док у једној кућној задрузи постоји 
више мушкараца, имају они сви – без обзира да ли потичу од једног претка, или су женид-

12  Енгел Ф. Ш, Опис краљевине Славоније и војводства Срема, Нови Сад, 2003, 238-239
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бом дошли у кућу, или су на било какав други начин прихваћени у кућу као задругари, а не 
слуге – једнако право на непокретна добра куће.”

Када би неко добровољно иступио из кућне задруге, губио би право на некретнине, и оно 
би прелазило на остале мушке чланове задруге. Ако у кући не би остао ни један мушкарац, 
право би прелазило на жене које би даље водиле задругу, или би удајом, односно на други 
начин, примиле у задругу мушког члана који је граничар. Ако би у кући остала само једна 
жена која би се удала за мушкарца који није граничар, морала је имање задруге да прода не-
ком граничару у року од две године. Ако би граничарска кућа изумрла, последњи члан кућне 
задруге могао је да путем тестамента располаже имањем, а у случају да нема тестамента, 
имање би наслеђивали законски наследници по аустријском наследном праву.

Деоба кућне задруге је била могућа само уз сагласност већине пунолетних чланова оба 
пола и под условом да се иступањем неког члана не доводи у питање постојање граничар-
ске обавезе оних који остају у задрузи. Старешина задруге је морао да води рачуна да, ако 
одједном иступи више чланова задруге који врше граничарску обавезу, и они који одлазе и 
они који остају у задрузи морају да испуне војну обавезу према држави. Приликом деобе сви 
чланови са правом гласа састављали су писмени уговор пред општинским властима, који је 
потврђивала компанија. На крају је овај уговор уношен у земљишне књиге.13

Ко би противно закону покушао да се издвоји из задруге, могао је да буде кажњен од 
власти са 25 батина. Деобама задруга стварао се ситан посед који није могао да издржава 
одељене чланове задруге, те су они постајали надничари.

Због недостатка теглеће марве или оруђа дешавало се да се удруже по две или више за-
друга за обављање пољопривредних сезонских послова. Петроварадинска имовна општина 
је давала бескаматни зајам задругама после великих поплава. У задрузи је за узимање зајма 
био потребан пристанак свих пунолетних чланова.

Над шумама и пашњацима граничари су имали право коришћења, док је држава била 
титулар права власништва. Нешто касније својина над пашњацима прелази на општине, а од 
1893. године на саме граничарске породице, према броју чланова домаћинства.

Парохијски свештеници су од половине XVIII века водили домовне протоколе у које су 
бележили нумеру куће, име старешине и чланова кућне задруге, њихове године старости, 
међусобно крвно сродство, брачни статус, занимање... Један домовни протокол трајао је од 
20-30 година. У њега су уписиване промене које се тичу рођења, венчања, смрти. Када би 
један домовни протокол био попуњен, отваран је нови у који су свештеници уносили нови 
попис својих парохијана. Веома слични домовним протоколима били су: спискови парохијана 
за исповест и спискови деце која су учила веронауку – катихумена.

У „Списку способних за исповјед душа у парохији Рачанско-Босутској” који је саставио 
парох Стефан Дамјановић 14. априла 1856. године, као и у списковима катихумена из 1856., 
1857. и 1858. године, наводе се кућни бројеви 53 дома у тада јединој босутској улици, као 
и имена и презимена кућевласника и одраслих чланова њихових породичних задруга, са 
годинама старости.

13  Гаћеша Н, Земљишни власнички односи у Војној крајини и оснивање земљишних заједница и имовних општина у граничарском 
делу Срема, Споменица ИА „Срем” бр. 5, Срем. Митровица, 2006, 49-62 
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Списaк способних за исповјед душа у парохији Рачанско-Босутској 
од 14. априла 1856. године
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Списак и бројно стање кућних задруга у Босуту 1856. године,14

(АСАНУК, МПА 1856/692, МПА 1856/693, МПБ 1857/32/I-II, МПА 1858/121)

Бр
ој

 к
ућ
е

Име и презиме кућевласника и 
укућана

Го
ди
не

 
ст
ар
ос
ти

1

Јован Николић
Јулијана
Јелена
Јелисавета Грујић укућанка
Сара

32
26
19
58
28

2

Петар Старчевић
Ана
Георгиј
Босиљка
Велимир

47
35
18
14
8

3

Лазар Миражић
Стојна
Новак
Марија
Радован
Софија
Сара
Живојин
Козма
Живојин
Госпава
Богдан
Анка

55
58
33
34
30
31
18
17
44
33
16
14
13

4

Станко Будимировић
Босиљка
Јулијана
Босиљка
Јефрем
Живојин

47
45
46
18
16
10

14 Називом „укућанин” и „укућанка” су означаване особе које нису биле чланице породичне задруге, већ су само живеле у 
истом дому. Овакве особе су обично стављане на крај списка. Женско име Ева које се у овом списку појављује на пет места је 
највероватније скраћени облик личног имена Евгенија (прим. аут.)
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5

Љубинко Седларовић
Наталија
Христина
Светозар

44
19
13
9

6

Димитрије Богдановић
Гаврил
Драгиња
Константин
Пелагија
Радован
Јелена
Арон
Ангелина

62
21
24
52
46
34
18
17
14

7

Јован Дрмановић
Стојна
Љубинко
Манда
Јефрем
Гаврил
Анка
Алексија

51
48
18
46
21
15
13
15

8

Јефрем Спаић
Јулијана
Живојин
Ангелина
Симеон
Ана
Радомир
Христина
Љубинко
Јелена
Јованка

51
31
23
23
43
45
21
19
27
26
12

9 Лазовић Јован 22
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10

Теодор Бродалић
Петар
Анастасија
Лазар
Јован
Марија
Анка
Трифун
Јулијана
Давид
Јефимија
Живан
Екатарина
Георгиј
Ружа
Стефан
Мирко
Сосана
Јелисавета
Христина
Цветин

78
49
50
64
42
43
16
33
32
27
28
22
21
51
28
13
14
15
12
12
11

11

Живојин Живанић
Светозар
Даница
Козма
Смиљана
Авакум

58
25
25
40
41
15

12

Георгиј Павловић
Радован
Наталија
Паулија
Дамјан
Стана

62
21
19
50
14
13
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13

Милован Обрадовић
Ева2

Николај
Екатарина
Радован
Дренка
Божидар
Јелисавета
Теодор
Персида
Лазар
Гроздана
Алимпије
Љубица
Гроздана
Урош

54
52
45
36
34
33
30
25
37
40
34
33
15
13
12
12

14

Милош Обрадовић
Милица
Мирко
Драгиња
Урош
Јефимија
Јован
Анђа
Петар
Ангелина
Босиљка
Митра
Наталија
Христина

39
37
20
20
37
29
30
31
28
20
15
63
10
9

15

Јоаким Миодраговић
Цвета
Јелисавета
Алба
Живојин
Ружа
Димитрије

37
39
51
16
24
23
17

16

Драгојло Будимчевић
Јелисавета
Радован
Персида
Станимир
Санда

31
30
24
23
21
13
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17

Михаил Бошњак
Симеона
Георгиј
Јагода
Радован
Ковинка
Стефан
Мирко

65
58
40
34
20
24
16
13

18

Милинко Станисављевић
Милица
Грујица
Драгиња
Александар
Богдан

36
33
35
34
15
13

19

Петар Лукић
Макрина
Драгиња
Стана
Јелена

37
33
24
12
13

20

Јосиф Јокић
Милорад
Веселин
Екатерина

19
16
15
50

21

Јосиф Петровић
Стана
Гроздана
Милош
Јован
Урош

32
31
18
13
7
12

22

Димитрије Петровић
Јелисавета
Ружа
Јелисавета
Љубинко
Ружа

57
54
20
16
30
31
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23

Георгиј Дрмановић
Рокса
Светозар
Јулијана
Димитрије
Ева
Христина

40
43
20
20
36
32
11

24

Станко Обрадовић
Милош
Ранко
Марија

37
17
31
30

25

Павел Богдановић
Ангелина
Пелагија
Милица
Милош
Јелисавета
Петар
Јефимија
Станислав
Алексеј
Крунија
Анка

43
34
17
35
16
14
14
13
15
11
15
13

26 Јован Милашевић 18

27

Јефрем Перуновић
Јекатерина
Персида
Јефимија
Урош
Текла
Милица

32
30
18
55
25
30
11

28

Јефрем Лађевчанин
Кумрија
Георгиј
Љубица
Живојин
Јаков
Драгиња

35
32
33
38
18
16
17
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29

Јован Исајловић
Стефан
Јулијана
Божидар
Јелисавета
Екатерина
Петар
Јелисеј
Павел

58
35
38
25
24
18
30
58
17

30 Георгиј Филиповић, учитељ 47

31

Јован Радивојевић
Љубица
Антониј
Тимотеј

33
31
28
22

32

Станко Косанић
Љубица
Марко
Константин
Марија
Персида
Даница
Цвета

39
41
16
19
60
18
19
13

33 Теодосија Станић
слуга Симеон

48
43

34

Григориј Седларовић
Санда
Љубица
Давид
Михаил
Ева
Христина

39
40
35
13
14
10
8

36

Лазар Богдановић
Ана
Петар
Теодор

25
24
18
16
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37

Гаврил Вучетић
Стојна
Петар
Марија
Десанка
Стана
Крунија
Стефан
Данојла
Георгиј
Драгојло
Живојин
Григориј
Агата
Персида
Крунија
Анка
Цвета
Мирко
Светозар
Данојла
Јован
Лазар

46
42
26
25
19
17
17
40
45
17
38
23
33
32
15
11
13
14
7
12
10
17
13

38

Милинко Дрмановић
Јелена
Христифор
Стефанија
Јефимија
Драгојло
Екатерина
Живојин
Персида
Марта
Јевстатије

61
59
38
41
50
21
24
23
25
16
15

39
Санда Мицић
Ружа
Драгиња

46
16
19

41

Алексиј Обрадовић
Рокса
Јован
Симеон
Ружа
Миливој
Дренка
Стефан
Мирко
Павел

63
72
55
34
35
17
18
15
14
11
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42

Георгиј Антуновић
Јелена
Милован
Магдалена
Сава
Ева
Екатерина
Захариј
Крунија
Персида
Илија

37
54
23
22
19
18
50
28
27
18
47

43

Милош Малешевић
Стојна
Лазар
Ђурђија

33
36
26
29

44 Драгиња Ђуришић 28

45

Ранко Михаиловић
Марија
Петра
Дренка
Митра
Гроздана

31
30
85
19
13
6

46
Радован Стојаковић
Драгојла
Алексија

32
30
53

47

Стефан Миражић
Рокса
Михаил
Драгиња
Георгиј
Јелисавета
Екатерина
Димитрије

53
50
35
32
29
30
17
13

48

Стефан Јовановић
Анка
Јефрем
Марија
Димитрије
Данојла
Јулијана
Персида
Агата

38
40
21
19
19
15
16
13
11
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49
Јован Ђурић
Милан
Исак

48
19
14

52 Урош Стојаковић
Фатима

31
32

53

Јевтимије Николић
Екатерина
Лазар
Петра
Мирко
Маринко
Живојин
Босиљка
Цвета

61
32
34
32
17
17
14
13
17

54

Љубинко Петровић
Митра
Ана
Ана
Маринко
Јованка
Пелагија
Јелена

18
48
19
40
14
11
13
8

57
Гаврил Алановић
Ева
Стојна

40
41
84

58

Драгојло Миражић
Пелагија
Грујица
Екатерина
Михаил
Пелагија
Григориј
Рокса
Цветин
Веселин
Велимир

64
63
39
48
19
20
34
35
13
14
12

59

Јован Ненадовић
Екатерина
Димитрије
Јелисавета

36
28
21
22
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Г-дин Георгиј Тодолац
Ц. К. потпоручник
Милица
Екатерина

35

32
17

Живојин Бакић укућанин 64

У списку из 1856. године недостајало је шест кућних бројева: 35, 40, 50, 51, 55 и 56, па је 
тако Босут имао 59 нумера са 53 дома, као и један дом царског официра који је имао посебну 
нумеру. Вероватно су на 6 нумера били празни кућни плацеви или домови чија су огњишта 
била угашена, као што је био случај са породицом Максимовић, која се појављује на списку 
граничара из 1848. године, али је нема на списку из 1856. године. Приликом уређења насеља 
у Граници 1785. године, куће у власништву кућних задруга на које се плаћао порез, као и 
празни плацеви, нумерисани су арапским бројевима, док су државне зграде нумерисане 
римским бројевима.15

У временском периоду од 1848. до 1856. године у Босуту је постојало 50-так породич-
них задруга. То су породице које су најстарије по времену досељавања, док су преостале 
староседелачке породице досељене касније. Поједине фамилије су живеле у више одвојених 
задруга, јер су се међусобно већ поделиле, док су друге породице живеле у једној задрузи.

Највише породичних задруга је имала фамилија Обрадовић, која је живела у четири по-
родичне задруге. По три породичне задруге су имали: Миражићи, Богдановићи и Дрмановићи. 
По две одвојене задруге су имали: Седларовићи и Стојаковићи. У једној породичној задрузи 
је живело 15 босутских породица: Вучетићи, Спаићи, Лазовићи, Бродалићи, Живанићи, 
Миодраговићи, Будимчевићи, Станисављевићи, Лукићи, Перуновићи, Мицићи, Антуновићи, 
Петровићи, Јовановићи и Ненадовићи.

Неке од првобитних староседелачких породица које су имале задруге половином XIX 
века, данас су изумрле у Босуту. То су следећих 19 фамилија: Старчевићи, Исајловићи, 
Будимировићи, Бошњаци, Малешевићи, Лађевчани, Јокићи, Петровићи (Цигани), Николићи 
(Цигани), Павловићи, Максимовићи, Милашевићи, Радивојевићи, Косанићи, Станићи, 
Ђуришићи, Михаиловићи, Ђурићи и Алановићи.16

Упоређујући списак босутских граничара из 1848. године и списак становника села Бо-
сута из 1856. године, уочава се да појединих мушких имена са првог списка нема на другом 
списку, што значи да су за само 8 година многи помрли или изгинули у ратовима. Такође се 
види да је животни век био веома кратак (око 50-так година), јер су старешине кућа најчешће 
људи у тридесетим или четрдесетим годинама.

У списку из 1856. године, занимање је наведено само за три лица: Ц. К. Потпоручник 
Г-дин Георгиј Тодолац, учитељ Георгиј Филиповић и слуга Симеон. Преостали Босућани су, 
највероватније били ратари и сточари. Мала деца нису пописивана.

Почетком XX века Општинско поглаварство у Босуту, на челу са општинским начелни-
ком и бележником, саслушавало је чланове појединих кућних задруга који су гласали ко ће 

15  Енгел Ф. Ш, Опис краљевине Славоније и војводства Срема, Нови Сад, 2003, 397-398
16  АСАНУК, Српски народни покрет, 1848/49, кутија 1, бр. 79, МПА 1856/692, МПА 1856/693, МПБ 1857/32/I-II, МПА 1858/121
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међу њима бити старешина. Када би господар задруге био изабран, општинске власти су о 
томе издавале „уредовну свједочбу”. Овако изабрани старешина представљао је задругу пред 
властима, потписивао уговоре, преузимао обавезе и остваривао права задруге.

Године 1903. у Босуту су забележене, између осталих, и следеће кућне задруге: задруга 
Лазовић квартира број 9 на челу са старешином Љубом Лазовићем, задруга Обрадовић квар-
тира број 14 са старешином Војином Обрадовићем, задруга Седларовић квартира број 35 са 
старешином Давидом Седларовићем, задруга Богдановић квартира број 66 са старешином 
Петром Богдановићем (истом задругом је 1908. године господарила Босиљка Богдановић).

Године 1908. забележене су: задруга Богдановић квартира број 25 са старешином Рајком 
Богдановићем и задруга Богдановић квартира број 98 са старешином Давидом Богдановићем.17 
Задруга Обрадовић са кућним бројем 41 поседовала је 1932. године 20 јутара и 1.573 кв.хв. 
земљишта.18

Колико су задруге биле чврсте родбинско-економске заједнице говори и запис са надгроб-
ног споменика Пере Спајића (1902-1928) из Босута, на којем пише да спомен подижу тужни 
родитељи и задруга. Такође, на надгробном споменику супружника Пере и Маре Богдановић 
из 1910. године стоји да „спомен подиже кћи Тина, зет Живан са својом задругом”.

Процес распадања кућних задруга кренуо је од друге половине XIX века када су врше-
на тајна развргућа, будући да цепање кућних задруга није било законски дозвољено. Са 
развојачењем Границе крећу и прве масовније деобе кућних задруга, јер се јавља законска 
могућност за њихово цепање. До деоба кућних задруга долазило је услед жеље чланова за 
самосталним животом, превеликог броја задругара, неслоге, поделе по генерацијама или 
породицама.

После Другог светског рата одржало се неколико кућних задруга у Босуту. Тако је 1952. 
године постојала задруга Антуновић у Главној улици на броју 128. Године 1954. године 
помиње се кућна задруга Милана Миражића у Главној улици на броју 92.19 Секретаријат за 
привреду Народног одбора Среза сремскомитровачког донео је решење од 19. јануара 1954. 
године којим је одобрио развргнуће задруге Обрадовић, кућа број 44, и упис Будимчевић 
Богданке, Богдановић Данице и Петрењ Митре, као сувласника на некретнинама.20

Када је после Другог светског рата установљен земљишни максимум од 17 јутара, 
подељене су последње кућне задруге, јер је постојала опасност да држава одузме задругама 
вишак земљишта преко законског максимума.

Шпицнамети и писање презимена
У Босуту постоје бројни шпицнамети (нем. „der Spitznamen”) који означавају поједине 

огранке великих фамилија: Обрадовићи (Фрајтовићи, Канини, Којићи), Богдановићи (Аћини, 
Ајдини, Козоњини, Дојчинови), Миражићи (Грујичини, Либрини, Лаликини, Кезини)... Шпиц-
намети су најчешће настајали када би један огранак фамилије добио додатак презимену на 
основу имена или надимка неког претка (Грујица, Дојчин, Кана, Која, итд.).

Многа презимена су се током времена мењала. Исајловићи су се још називали Исаиловићи, 

17  Збирка исправа Општинског суда Сремска Митровица-Грунтовни уред, књига 191, ИА „Срем” Срем. Митровица
18  Архив Војводине Нови Сад, Ф99, Комисија за ликвидацију аграрне реформе Вуковар (1920-1941)
19  НОО Босут – редовна акта 1950-54, ИА „Срем” Срем. Митровица
20  Решење Секретаријата за привреду Народног одбора Среза сремскомитровачког број 3923/54 од 19.01.1954. године, НОО 
Босут – редовна акта 1950-54, ИА „Срем” Срем. Митровица
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Војновићи такође и Воиновићи или Војиновићи, Седларовићи се данас презивају Седларевићи, 
Петрењ се понегде писало као Петриња, Гламочлије се пишу Гламошлије, Миражџићи су 
постали Миражићи, Бродалићи су се некада презивали Бродићи, Спаићи се понегде пишу 
као Спајићи, Ердегови као Ердекови, презиме Лађевчанин је скраћено у Лађевчан, а Ловчанин 
у Ловчан...

Такође, и код породица које су се доселиле у Босут после Другог светског рата долази до 
појаве мењања презимена због лакшег изговора и писања: Наранчићи су временом постали 
Наранџићи, Михаиловићи су постали Михајловићи, Војисављевићи се понегде пишу као 
Воисављевићи, а Бојичићи су бележени и као Бојчићи...

Босутски Цигани
У Босуту је било доста сеоских Цигана који су се доселили из Србије. Они су живели у 

својим кућама и нису били чергари. Били су претежно слабијег имовног стања. Радили су као 
надничари, а неки су били добри музичари. Нажалост, у току Другог светског рата, готово сви 
су одведени у Јасеновац, где је настрадало преко 150 босутских Цигана. Рат је преживело свега 
неколико породица. Следеће ромске фамилије су живеле у Босуту пре Другог светског рата:

1. Јовановићи 1
2. Ненадовићи
3. Николићи 1
4. Гавриловићи
5. Петровићи 2
6. Станковићи 1
7. Голубовићи
8. Радак
9. Ђурђевићи 1

10. Момировићи (из Грка)
11. Марићи 1 (из Грка)
12. Балиновићи (из Кузмина)

Јевреји у Босуту
За разлику од Провинцијала, власти у Војној крајини нису дозвољавале насељавање 

Јевреја. После укидања Границе долази до масовног усељавања Јевреја у бивша граничарска 
места. 

Митровачки Јевреји су били Ашкенази који су се ту доселили у другој половини XIX 
века из средње и источне Европе, највише из Мађарске, Пољске, Чешке, затим из Славоније, 
Бачке и других делова Срема. Сефарда није било у Митровици и околним селима. Митро-
вачки рабинат је водио матичне књиге рођених, венчаних и умрлих за град и околна села. 
Митровачки Јевреји су имали своју синагогу, изграђену преко пута гимназије почетком XX 
века, а срушену 1941/42. године. Без обзира да ли су живели у граду или на селу, преминули 
Јевреји су се по правилу сахрањивали на јеврејском гробљу у Митровици, које се налази у 
данашњој улици Босутски пут број 78. Јевреји у бившим граничарским местима бавили су се 
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углавном трговином, занатством, крчмарством... Скоро сви Јевреји из Митровице и околине 
страдали су у Другом светском рату у логорима Аушвиц и Јасеновац.21

Јеврејска заједница је била присутна у Босуту тек са неколико породица које су се углав-
ном бавиле занатима. Према попису из 1890. године у Босуту је било петоро Јевреја.22

Јеврејска породица Бернхард је живела у Босуту крајем XIX века. У босутским матичним 
књигама се помиње Олга Бернхард, која се родила 1900. године и Конрад Бернхард, који је 
у то време већ живео у Босуту. Давид Бернхард се бавио берберским занатом у Босуту пре 
Другог светског рата. Своју радњу је регистровао 1935. године.23

У списку митровачких Јевреја – жртава рата 1941-1945. године, помиње се још један 
Јеврејин из Босута, Хуберт (Јозефа) Арнолд, стар 40 година, ухапшен јула 1942. године и 
убијен у Аушвицу.24 

После Другог светског рата у Босуту је живела Магдалена (Петра) Нојман са родитељима. 
Магдалена се жалила Секретаријату Народног одбора среза сремскомитровачког због решења 
НОО Босут од 10. јула 1952. године, којим је исељена из стана у којем је до тада становала 
са својом породицом, и пресељена у други, неусловни, заједнички стан, са мало просторија, 
у којима су живели мештани који је нису трпели. Магдалена Нојман је у усменој жалби коју 
је дала на записник у Сремској Митровици изјавила да у новом стану нема где да смести 
храну, да у старом стану има засејану башту, залихе хране, свиње, овце и живину, да су је 
већ три пута пресељавали, док друге мештане нису ни једном селили, те да сматра да је то 
вид националне дискриминације према њој. На крају Магдалена изјављује да ће, уколико се 
не удовољи њеној молби, бити приморана да се исели из Босута, иако је члан Сељачке радне 
задруге и свакодневно одлази на рад у поље.25 Касније се губи траг породици Нојман, која се 
вероватно иселила из Босута.

Порекло босутских породица
Приликом истраживања порекла босутских породица није било могуће обрадити сва 

презимена зато што подаци углавном нису сачувани, као и због честих сеоба, мењања пре-
зимена и крсне славе. Нарочито је било тешко скупити податке за презимена која су веома 
честа у српском народу. Тако је у тровековној историји села Босута било више различитих 
породица са истим презименом, које нису ни у каквом сродству, као што су: Јовановићи (девет 
фамилија), Николићи (седам фамилија) Петровићи (шест фамилија), Лукићи (пет фамилија), 
Крстићи, Илићи и Павловићи (четири фамилије), Симићи, Јевтићи, Станојевићи, Савићи, 
Зарићи, Јовићи, Јовичићи (три фамилије)...

Због тога у овој књизи нису обрађена презимена према бројности чланова, већ према 
доступности података. Наиме, расположива литература постоји само за један број старосе-
делачких породица и за досељенике из Мачве, Семберије и са Мајевице, као и за нека ретка 
презимена из других крајева, док за остале породице није било могуће пронаћи веродостојне 
податке о пореклу.

21  Дражић Ј, Јевреји у Митровици, Сремска Митровица, 1998, 10-11
22  Политичко и судбено раздиељење Краљевина Хрватске и Славоније и реперториј мјеста по посљедцих пописа године 1890., 
Кр. Хрв.-Слав.-Далм. Земаљска влада, Загреб, 1892, 133
23  Регистар занатских радњи 1935-1946 Удружења занатлија – Сремска Митровица, ИА Срем, Срем. Митровица
24  Дражић Ј, Јевреји у Митровици, Сремска Митровица, 1998, 61
25  Допис број 7526 од 09.08.1952. године, Записник Секретаријата Народног одбора Среза сремскомитровачког од 01.08.1952. 
године, НОО Босут - Редовна акта 1950-1954, ИА „Срем” Срем. Митровица
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Може се рећи да је највећи број босутских фамилија (око 50-так) пореклом из Мачве, где 
су њихови преци доселили из Херцеговине. То се односи како на староседелачке породице које 
су се доселиле из Мачве у Босут у XVIII и XIX веку (Миражићи, Седларовићи, Бродалићи, 
Живанићи, Лукићи, Крстићи, Малешевићи, Будимировићи, Старчевићи, Обрадовићи, 
Вучетићи, Ђурушковићи, Будимчевићи, Лазовићи, Перуновићи и Петровићи), тако и на 
досељеничке породице које су прешле из Мачве у Босут пре Другог светског рата (Турудићи, 
Будечевићи, Туфегџићи, Белићи, Жакићи, Станићи 1, Јокићи, Дабићи, Дакићи, Папићи...), 
и после Другог светског рата (Михајловићи, Ивићи, Станковићи, Домчићи, Кузмановићи, 
Николићи, Баџићи, Ђурђевићи, Петрићи, Мутавџићи, Драјићи, Аћимовићи 1, Аћимовићи 2, 
Квачановићи, Минићи, Илићи, Ерцеговчевићи, Суботићи, Ђурићи, Коларевићи, Црепајац...).

Порекло староседелачких породица
Обрадовићи – Фрајтовићи (Ђурђевдан) су доселили у Босут, према Богољубу 

Познановићу, из Црне Баре, док учитељ Данило Делић наводи у летопису да су дошли из су-
седног села Совљака, што је ближе истини. Фрајтовићи (Степањдан, 9-1 к) су од рода Жилића 
и досељени су у Совљак у XVIII веку из Мартинаца. Из Совљака су се Фрајтовићи расељавали 
у Глоговац, Рибаре и Варну у Поцерини.26 Претпоставља се да су босутски досељеници про-
менили презиме из Фрајтовић у Обрадовић, када су се доселили у Босут, јер Обрадовића 
данас нема у Совљаку, али има Фрајтовића. Осим у Совљаку, Фрајтовићи живе у: Глоговцу, 
Богатићу, Шапцу, Рибарима, Лешници, Лаћарку, Новом Саду, Београду... Презиме Фрајтовић 
је непознато у Хрватској и БиХ. Из ове фамилије је потекао чувени српски хајдук и један 
од вођа Првог српског устанка Ђорђе Обрадовић – Ћурчија, који је 1804. године подигао на 
устанак Јадар и Рађевину. Обрадовићи – Канини су директни потомци Ћурчијиног синовца 
којег су прозвали Кана. Такође, из ове породице је Зоран (Бранка) Обрадовић (1944-2002), 
професор на Вишој пољопривредној школи у Шапцу. У Другом светском рату погинуло је и 
нестало преко 40 чланова ове фамилије. Постоји неколико огранака ове породице који нису у 
блиском сродству, иако сви славе Ђурђевдан: Обрадовићи (9 кућа), Обрадовићи – Канини (1 
кућа) и Обрадовићи – Којићи (2 куће). У Босуту данас има укупно 12 кућа Обрадовића: Ђорђе 
(Драгутина) Обрадовић – Канин (1964); Светислав (Душана) Обрадовић – Којић (1944), са су-
пругом Миром (1943); Душан (Живка) Обрадовић – Којић (1953), са супругом Анушом (1957); 
Стеван Обрадовић (1947), са супругом Милицом (1960), сином Пантелијом (1978), снајом 
Бранком (1982) и унуком Стеваном; Јовица (Стевана) Обрадовић (1976), са супругом Наташом 
(1981) и ћерком Јованом; Петар (Витомира) Обрадовић (1948); Јован (Витомира) Обрадовић 
(1952), са супругом Босиљком (1961), сином Петром (1988) и ћерком Софијом (1985); Живко 
(Ђоке) Обрадовић (1951), са супругом Радојком (1953), сином Александром (1979), снајом 
Славицом и унуцима; Драгослав (Љубише) Обрадовић (1977), са супругом Јеленом (1982), 
ћеркама Дуњом и Вањом и мајком Росом (1939); Милош (Љубише) Обрадовић (1975); Лазар 
(Војина) Обрадовић (1948), са супругом Милевом (1952); Драгица Обрадовић – Цица (1938).

Старчевићи (Јовањдан) су доселили у Босут из Совљака. Помињу се као староседеоци 
у Јадранској Лешници, и од њих потичу Туфегџићи (Трифун дан, 2-3 к) у Глушцима. Једна 
породица Старчевића (Ђурђевдан, 7 к) доселила се у Мајур између 1829. и 1863. године из 

26  Васиљевић М, Мачва: историја, становништво, Београд, 1996, 197
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Ченгића у Босни. Друга фамилија Старчевића (4 к) доселила се у Мајур између два светска 
рата из Книна.27 Старчевићи се помињу у Равњу 1829. године.28 Презиме Старчевић потиче од 
именице „старац”, односно присвојног придева „старчев”. Православна фамилија Старчевић је 
стара породица у Гацком у Херцеговини, која је пореклом из Кртола у Боки Которској. Из Гацка 
су се раселили у околину Сарајева.29 У Црној Гори: Старчевић, Кртоле и Радовићи (Грбаљ), 
потомци Дапца (у XVI веку) досељеног из Старчева уз Скадарско језеро; Бобово, Свркоте, 
Калушићи (Пљеваљско поље), старинци. Од њих су у Ратарима (Младеновац), Ограђеници, 
Новом Селу, Миљевцима, све у Пљеваљском подручју.30 Старчевићи се помињу око 1686. 
године у Лици и Подгорју. Православни живаљ са овим презименом јавља се у Зрмањи у 
Лици, у Плавну код Книна који је ту досељен из Босне, као и у западној Босни. У источној 
Босни постоји српско село Старчевић.31 Међу Старчевићима има доста римокатолика. У 
Другом светском рату погинула су 4 члана ове фамилије из Босута. Из ове фамилије потиче 
др Радица (Живка) Старчевић – Шиповац (1951), доцент на Правном факултету за привреду и 
правосуђе, Универзитета Привредна академија у Новом Саду. Старчевићи живе у Шиду, где 
су се одселили потомци Лазара Старчевића (1909) из Босута. Данас Старчевића више нема 
у Совљаку, нити у Босуту, али их има доста по другим местима у Мачви и Срему, по целој 
Хрватској где живи око 2.600 житеља са овим презименом, као и у БиХ. 

Вучетићи 1 (Стјепањдан) су доселили у Босут из Совљака. У Совљак су доселили између 
Првог српског устанка и 1829. године. Вучетићи су од рода Кустурића, из Семберије, и један су 
род са Дрмоњићима и Тамчићима у Бадовинцима, и Новаковићима у Салашу Црнобарском.32 
Има их и данас у Совљаку, Црној Бари, као и у другим местима у Мачви и Подрињу. Током 
XIX века мачванска породица Вучетић је дала више свештеника који су служили у Црној 
Бари: Јанко Вучетић (1852-1854) и Хаџи-Михаило Вучетић.33 Презиме је настало од личног 
имена Вук, Вучина или Вучета и веома је фреквентно на целом српском и хрватском језичком 
подручју. Најранији примери забележени су у Морачи (Црна Гора) 1574; у Шибенику у XVI 
веку; у Дабру (Лика) 1515; у Оточцу 1645; у Срему (Vittschetich) у следећим местима 1736. 
године: Бољевцима, Марадику, Сремској Митровици, Ердевику, Осијеку и Шиду; у нахији 
Змијање у Босни 1541. године.34 Веома је често презиме у Црној Гори: Његуши (Цетиње) 1537. 
године и 1545. године, братство у Церову, негдашње братство у Трњинама, у Кавацу, у Боки, 
у Ластви у Боки35 Вучетићи такође живе у Сремској Рачи, али нису у сродству са босутским 
Вучетићима. У Другом светском рату погинула су 4 члана ове фамилије. У Босуту је данас 
остала једна кућа Мирослава (Анђелка) Вучетића – Бате (1952) и његове мајке Миланке (1933).

Живанићи (Ђурђевдан) су доселили у Босут из Црне Баре. Данас Живанића нема у 
Црној Бари, али има Живановића који такође славе Ђурђевдан, па постоји могућност да су 
босутски Живанићи потомци ове фамилије, односно да су после пресељења у Босут скратили 
презиме. Живановићи (Ђурђевдан, 5-1 к) су дошли у Црну Бару у XVIII веку, од рода Симића 
из Руњана у Јадру; један су род са Кузмићима и Симићима у Равњу и Глушцима, те Весићима 

27  Исто, 164, 177-178
28  Мишчевић З, Богом дана Мачва, Мачванска Митровица, 2004, 25
29  Милићевић Р, Херцеговачка презимена, Београд, 2005, 638
30  Презимена у Црној Гори, Цетиње, 2003, 253
31  Ердељановић Ј, О пореклу Буњеваца, Београд, 1930, 160
32  Васиљевић М, Мачва: историја, становништво, Београд, 1996, 197
33  http://www.crnabara.com
34  Михајловић В, Српски презименик, Нови Сад, 2002, 213
35  Презимена у Црној Гори, Цетиње, 2003, 314-315



222

и Ђаковићима у Глоговцу. Зову их Трчаковићи.36 Живанићи се помињу у Србији 1877. године; 
у Хрватској код Славонске Пожеге и Белог Манастира. Презиме је настало од личног имена 
Живан које се први пут среће у Дубровнику 1409. године или од женског имена Живана.37 У 
Лозницу су се доселили почетком XIX века из Мартинића (Бјелопавлићи); у место Коњевићи 
(Љубић) у Србији дошли су из Васојевића.38 У Срему Живанића има у Сремској Митровици, 
где их има одсељених из Босута, затим највише у Великим Радинцима и Ердевику, а потом 
и у: Руми, Кузмину, Шимановцима, Новој Пазови, Грабовцима, Стејановцима и Новим Ба-
новцима. У Мачванском округу Живанићи живе у: Шапцу, Лозници, Крупњу, Белој Реци и 
Радовашници. У Републици Српској има доста Живанића, највише у следећим местима: село 
Смртићи код Прњавора, Марићка, Палачковци, Међувође и Дервента, као и нешто мање у 
Прњавору, Шибовској, Бања Луци, Залужанима, Драгочају, Поточанима, Ситнешима, Кобашу, 
Србцу, Бусновима, Јањи... У Другом светском рату погинула су 3 члана ове фамилије. Данас у 
Босуту има једна кућа Зорке Живанић (1948) и њених синова Драгана (1969) и Милана (1970).

Седларовићи (Аранђеловдан) су доселили у Босут, према Богољубу Познановићу, из 
Засавице, док учитељ Данило Делић наводи у школском летопису да су дошли из Црне Баре. 
Данас Седларовића нема у Црној Бари, нити у Засавици. Такође, нема сачуваних података 
о томе одакле су Седларовићи дошли у Мачву. Презиме Седларовић потиче од имена сед-
ларског заната, којим се вероватно бавио неко од предака. Пишу се још и као Седларевићи. 
Седларевићи данас живе у Сремској Митровици и Лаћарку, док их у Мачванском округу 
има у Шапцу и Јеленчи. У Републици Српској Седларевића има у: Забрђу, Корају и Брчком. 
У Хрватској Седларевићи живе у следећим местима: Подвиње, Буковље, Јежевик, Винтијан, 
Пула, Грабарје... У Другом светском рату погинуло је 14 чланова ове фамилије. У Моровићу 
има једна кућа шумара Милана Седларевића и његовог сина Саве, где су се одселили из 
Босута. Данас у Босуту има 2 куће Седларевића: Синиша (Душана) Седларевић (1963), са 
супругом Славицом (1964), синовима Душаном (1990) и Стеваном (1993) и мајком Олгом 
(1939); Жикица (Душана) Седларевић (1966), са супругом Надом (1968), сином Небојшом и 
ћерком Олгицом (1991).

Миражићи – Миражџићи (Митровдан) су доселили у Босут из Црне Баре. Миражићи 
су се раније презивали Миражџић, али је временом презиме промењено у Миражић због лак-
шег изговора. У Црну Бару су Миражџићи досељени у XVIII веку из Херцеговине.39 Данило 
Делић наводи у школском летопису да су босутски Миражићи потомци црнобарске фамилије 
Миражџић из романа „Хајдук Станко” Јанка Веселиновића. Данас највећи број Миражића 
живи у Црној Бари и они славе Митровдан као и босутски Миражићи. Из ове породице је 
потекао генерал-потпуковник Ђорђе Миражић (1935) и самоуки сликар и дуборезац, покојни 
Ђорђе (Драгољуба) Миражић. Миражићи су се расељавали из Босута и Црне Баре у друга 
места, па данас живе у: Шапцу, Богатићу, Салашу Црнобарском, Бановом Пољу, Мачванској 
Митровици, Сремској Митровици, Шиду, Хртковцима, Инђији, Мартинцима, Лаћарку, Бе-
ограду, Новом Саду, Бијељини... Постоје и поједини огранци ове фамилије који су настали 
по имену или надимку претка: Грујичини, Либрини, Лаликини-Лалини, Кезини... У Другом 
светском рату погинуло је око 50 чланова ове фамилије, највише од свих босутских породи-

36  Васиљевић М, Мачва: историја, становништво, Београд, 1996, 201
37  Михајловић В, Српски презименик, Нови Сад, 2002, 398
38  http://www.montenegro.org.au/ZZ.html
39  Васиљевић М, Мачва: историја, становништво, Београд, 1996, 201
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ца. У Босуту данас има 8 кућа Миражића: Милован (Љубише) Миражић (1962), са супругом 
Љиљаном (1974), синовима Љубишом и Страхињом и мајком Смиљом; Небојша (Кузмана) 
Миражић (1954), са супругом Цвијом (1959), сином Браниславом (1981), снајом Јованом и 
мајком Јелком (1926); Слободан (Душана) Миражић (1945) са супругом Надом (1949), сином 
Гораном (1972), снајом Весном (1980) и унуцима Дамјаном и Теодором; Бранислав (Слободана) 
Миражић (1968); Здравко (Кузмана) Миражић (1932); Смиљана (Мирослава) Миражић (1952); 
Цвета Миражић – Сејка (1935); Станија Миражић (1933).

Бродалићи - Бродићи (Никољдан) су доселили у Босут из Црне Баре. Босутски Бродалићи 
потичу од црнобарске фамилије Бродић. После доласка у Босут променили су презиме у 
Бродалић. У Црну Бару су се Бродићи доселили из Босне у XVIII веку40, највероватније из 
Балатуна. Није познато одакле су се Бродићи доселили у Балатун. Бродића данас највише 
има у Црној Бари, затим у: Шапцу, Брдарици, Мачванској Митровици, Глушцима, Засавици 
I, Сремској Митровици и Инђији. У Глушце је пребегао крајем XIX или почетком XX века 
Сава Бродић из Балатуна.41 Крајем XIX или почетком XX века је прешао у Засавицу I Спасоје 
Бродић из Балатуна, као уљез у кућу удовице Ћире Змињанца.42 У Семберији Бродића има 
највише у Балатуну, Трњацима, затим у Бијељини и Добрињи. Презиме Бродић је забележено 
у Шајкашу (Бачка) 1799. године; у Црној Бари (Мачва) 1829. године; савремено у селу Засавици 
(Мачва); нефреквентно у Хрватској: околина Осијека, Валпова и Костајнице. Презиме Бродић 
потиче од непотврђеног личног имена „Бродо” или „Брода” које представља хипокористик 
сложеног словенског антропонима „Бродислав”.43 У Другом светском рату погинуло је 15 
чланова ове фамилије. Бродалићи живе у Босуту и местима у која су се одселили из Босута: 
Сремској Митровици и Борову насељу у Хрватској. У Босуту данас има 5 кућа Бродалића: 
Славко (Слободана) Бродалић (1973), са супругом Ружицом (1973), синовима Мирославом 
(1993) и Милошем и мајком Милком (1949); Јован (Раде) Бродалић (1962), са супругом Биљаном 
(1963), сином Радом (1988) и ћерком Драгицом (1987); Милица Бродалић (1948), са сином 
Савом (1973), снајом Рајном (1972) и унуцима Немањом (1996) и Бранком; Србислав (Уроша) 
Бродалић (1950); Петар (Саве) Бродалић (1937).

Лукићи 1 су доселили у Босут из Црне Баре, где и данас живе у две одвојене фамилије. 
Лукићи I (Алимпије, 5-2 к), су дошли у Црну Бару из Тамнаве у временском периоду између 
Првог српског устанка и 1829. године.44 Лукићи II (Јовањдан, 7-3 к) су досељени у Црну Бару 
између 1829. и 1863. године из семберског села Обарске.45 У Другом светском рату погинуло 
је 6 чланова ове фамилије. У Босуту има само једна кућа Цветина (Златоја) Лукића (1952), 
али их има доста одсељених у друга места.

Будимчевићи (Никољдан) су доселили у Босут из Глоговца. Будимчевићи су забе-
лежени у околини Суботице међу буњевачким живљем 1686. године. Данас Будимчевићи 
римокатолици живе на северу Војводине у: Суботици, Бајмоку, Палићу, Алекси Шантићу, 
Станишићу, Сомбору, Кули, Бачком Моноштору, Светозару Милетићу... Сматра се да је ово 

40  Исто
41  Глушци монографија, 1986, 29; Васиљевић, Миливоје, Мачва: историја, становништво, Београд, 1996
42  Васиљевић М, Мачва: историја, становништво, Београд, 1996
43  Михајловић В, Српски презименик, Нови Сад, 2002, 108
44  Васиљевић М, Мачва: историја, становништво, Београд, 1996, 201
45  Исто, 202
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презиме настало по неком претку који се доселио из Будима у Мађарској.46 У Другом светском 
рату погинула су 2 члана породице Будимчевић. Из ове фамилије потиче судија у пензији и 
адвокат Живко Будимчевић. Данас Будимчевића нема у Глоговцу, нити било где у Мачви и 
Срему, осим у Босуту једна кућа Живка (Милутина) Будимчевића – Жикице (1936), његове 
супруге и две ћерке.

Дрмановићи (Игњатијевдан) су доселили у Босут, према школском летопису, из (Ужичке) 
Црне Горе. Највероватније су се прво доселили у Мачву, а затим из Мачве у Босут. Дрмановићи 
(Јовањдан, 34 к) у Богатић су се доселили из Црне Горе у XVIII веку; презиме су добили по 
Дрмановини, области Ужичке Црне Горе.47 Реч је о планини Дрмановини поред Косјерића. 
Забележено је да је 1788. године оборкнез Мачванске кнежевине, која је обухватала 25 села, 
био Урош Дрмановић из Богатића. Данас у Мачви највише Дрмановића живи у Богатићу, а 
потом у: Равњу, Црној Бари, Салашу Црнобарском, Клењу, Мачванској Митровици, Шапцу... 
У списку парохијана у Рачи из 1906. године, помиње се једна породица Дрмановић која слави 
Јовањдан.48 И данас у Сремској Рачи живе Дрмановићи, који нису у сродству са босутским 
Дрмановићима. У Срему, осим Босута и Сремске Раче, Дрмановићи живе у: Сремској Ми-
тровици, Мартинцима, Ердевику, Беркасову... У Црној Гори постоји веома често презиме 
Дармановић, док су Дрмановићи забележени једино у Бару.49 У Рашкој области, у близини 
Нове Вароши постоји село Дрмановићи у којем нема ни једне породице са овим презименом. 
Дрмановићи се помињу у Хрватској, у околини Винковаца.50 У Другом светском рату погинуло 
је око 25 чланова ове фамилије. У Босуту данас има 4 куће Дрмановића: Небојша (Бранка) 
Дрмановић (1950), са супругом Милицом (1955), сином Браниславом (1974) и унуцима На-
ташом, Данијелом и Небојшом; Миленко (Слободана) Дрмановић (1954), са супругом Новком 
(1957) и сином Александром (1986); Здравко (Слободана) Дрмановић (1958), са супругом 
Славицом (1963) и сином Јовицом (1992); Злата Дрмановић (1928).

Богдановићи 1 (Лучиндан) и Богдановићи 2 (Алимпијевдан) су две староседелачке 
босутске фамилије. Учитељ Данило Делић тврди у школском летопису да су Богдановићи 
доселили у Босут из Србије. Богољуб Познановић пише да су Богдановићи пореклом из 
Свињара.51 На Косову постоји село Свињаре, али се вероватније ради о селу Свињар, које 
се налазило у „горњој крајини Градишке пуковније”. To су данашњи Свињаревци код Вин-
коваца. Такође, постоји могућност да је у питању семберско село Свињаревац. Могуће је да 
су у Босут досељене две различите породице Богдановића, јер и данас у Босуту живе две 
староседелачке фамилије Богдановића које нису у блиском сродству и славе различите крсне 
славе. Богдановићи се деле на: Ајдине, Аћине, Козоњине, Дојчинове... Из ове фамилије је др 
Славко (Јована) Богдановић (1948), ванредни професор на Правном факултету за образовање 
дипломираних правника за привреду и правосуђе, на Универзитету Привредна академија 
у Новом Саду. Такође, из ове фамилије су познати послератни друштвено-политички рад-
ник Радивој Богдановић и његов син покојни Ђорђе Богдановић, бивши начелник СУП-а у 
Сремској Митровици. У Другом светском рату погинуло је око 30 чланова ове фамилије. У 
Босуту данас има 4 куће Богдановића 1 (Лучиндан): Жика (Живана) Богдановић (1964), са 

46  Ердељановић Ј, О пореклу Буњеваца, Београд, 1930, 101
47  Васиљевић М, Мачва: историја, становништво, Београд, 1996, 159
48  АСАНУК, Акта Административног Одбора за годину 1906.
49  Презимена у Црној Гори, Цетиње, 2003, 94
50  Михајловић В, Српски презименик, Нови Сад, 2002, 350
51  Змеановић К, Познановић Б, Свеоци народног предања око гроба Филипа Вишњића, Илок, 1887, 26
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супругом Надом (1968) и синовима Предрагом (1992) и Ненадом (1996); Ватрослав (Алексан-
дра) Богдановић (1928) са супругом Ђурђицом (1929); Љубица (Душана) Богдановић (1926); 
Мара Богдановић (1938). Такође у Босуту има 4 куће Богдановића 2 (Алимпијевдан): Душан 
(Живана) Богдановић (1936), са сином Србиславом (1962) и унуком Миланом (1986); Живан 
(Србислава) Богдановић; Миодраг (Ђорђа) Богдановић (1953), са супругом Душанком (1957) 
и сином Драганом – Бујком (1978); Ђорђе (Миодрага) Богдановић (1975), са супругом Весном 
(1982), сином Александром и ћерком.

Спаићи (Лучиндан) су доселили у Босут, према Богољубу Познановићу, из Крањске, као 
потомци сењских ускока. Документ „Историјат села Босута” потврђује да су Спаићи у Босут 
дошли из Словеније. С друге стране, учитељ Данило Делић наводи у школском летопису да 
су Спаићи као ускоци у Босут стигли из Боке Которске. Спаићи се понегде пишу као Спајићи. 
Ова породица је дала првог школованог доктора медицине из Босута, др Саву Спаића, лекара 
удружених здравствених општина у Кузмину. Такође, из ове фамилије потичу: професор 
педагогије и школски надзорник Никола (Светолика) Спаић (1937-2010) и судија Здравко 
(Петра) Спаић (1928-2010). Спаићи данас живе у Сремској Митровици, где их има одсељених 
из Босута, затим у: Шиду, Руми, Старој Пазови, Новој Пазови, Хртковцима, Голубинцима, 
Инђији, Лаћарку, Сремској Рачи, Београду, Новом Саду... У Херцеговини живе православци 
и римокатолици са овим презименом. Православни Спаићи живе у Грабу и Тулима (Зупци, 
Требиње), где су веома бројни. Старином су из Роваца у Црној Гори, где их такође има до-
ста.52 Има их и у другим местима у БиХ: у Горици, Ластви, Руду, Чајничу, Рогатици, Лука-
вици, Бања Луци... У Црној Гори: Спахић, Горње Ровине, Трешњево и Граб (овдје матично) 
у Цуцама (Цетиње) и као: Спаић; Никшић из централне Херцеговине; огранак Ђуричића у 
Команима, поријеклом из Херцеговине, у Зупцима (Требиње) у оба облика, а једни касније 
и као: Асановић; код Бијелог Поља; Рожај 1883. год.; из Роваца одселили се у Гајтан, јужна 
Србија; Грбаљ; Пелинковићи (Улцињ); у Жабљаку на Скадарском језеру. Спајић, Брскут (Кучи) 
матично; огранак Никшића у Никшићу и околини; Поблаће па подручно Поблово и Потковач 
(Пљевља); Гојевићи (Бијело Поље) и као: Бунгур, доселили из Призрена (Метохија); Игало, 
Херцег-Нови.53 У Хрватској живи око 1.000 житеља са презименом Спајић. У Другом светском 
рату погинуло је 8 чланова ове фамилије. У Босуту данас има 4 куће Спаића: Бошко (Емила) 
Спаић (1954), са супругом Анђелијом (1963) и ћерком Јованком (1986); Јованка Спаић (1931), 
са сином Николом и унуком Сашом (1977); Гавра Спаић; Радмила Спаић (1937).

Антуновићи (Никољдан) су доселили у Босут из околине Крагујевца. Данас Антуновића 
има по целој Војводини: у Адашевцима, Ердевику, Шиду, Соту, Сремској Митровици, Кузми-
ну, Руми, Старој Пазови, Новој Пазови, Инђији, Новим Бановцима, Иригу, Челареву, Новом 
Саду, Жабљу, Раковцу, Бачкој Паланци, Бачком Јарку, Сиригу, Врбасу, Вајској, Гајдобри, 
Каћу, Кикинди, Накову, Новом Кнежевцу, Алибунару, Кули, Суботици, Бајмоку, Трешњевцу, 
Новом Жеднику, Ђурђину, Палићу, Старој Моравици, Келебији, Новој Црњи. У ужој Србији 
Антуновићи живе у: Београду, Баточини, Аранђеловцу, Ваљеву, Крушевцу, Нишу, Лесковцу, 
Лебану... У БиХ Антуновића има у: Шипову, Бања Луци, Брчком, Приједору, Добоју, Рогатици, 
Фочи, Дервенти, Требињу, Билећи, Гацком... У Црној Гори су Антуновићи бројни у следећим 
местима: Нудо Граховски и Никшић, Кречек и Дабар (Херцеговина). Потичу из Куча (Под-
горица); Голија (Никшић). Из Голије пресељени у Казанце (Гацко); по предању из Велестова 

52  Милићевић Р, Херцеговачка презимена, Београд, 2005, 634
53  Презимена у Црној Гори, Цетиње, 2003, 249-250
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(Цетиње); Доброта (Котор), а у подручни Пераст, доселили су се из Конавала (Цавтат) 1692. 
год.54 У Херцеговини православни Антуновићи живе у Клечку (Столац) и славе Никољдан. 
Пореклом су из Нудола у Црној Гори, одакле је око 1785. године дошао Марко Антуновић са 
три сина: Миланом, Бошком и Симом. Римокатолици Антуновићи живе у западној Херцегови-
ни.55 Буњевачка фамилија Антуновић је забележена у Сомбору 1677. године, као и у Суботици, 
Аљмашу, Бикићу и Ст. Моравици 1732. године. Они су по предању ту доселили из Пољица 
у Далмацији, где се помињу још 1570. године у једном млетачком документу. Антуновићи 
римокатоличке вероисповести помињу се широм Далмације: код Имотског, код манастира 
Живогошћа, у Кијеву код Врлике и Отрићима у Земунику, као и у западној Херцеговини. Данас 
у Хрватској живи преко 2.700 житеља са презименом Антуновић. Православни Антуновићи 
помињу се у западној Босни.56 Међу Антуновићима у Босуту има потомака Белића из Мач-
ве, који су усвојени у Антуновиће. У Другом светском рату погинуло је 5 чланова фамилије 
Антуновић. У Сремској Митровици има Антуновића одсељених из Босута. У Босуту данас 
има 2 куће Антуновића: Живан (Јована) Антуновић (1937), са ћерком Ољом (1965); Радосава 
Антуновић (1925), са унуком Синишом (1977).

Стојаковићи (Митровдан) су доселили у Босут из Србије. Стојаковићи у Брајковцу у 
шумадијској Колубари су огранак Чарапића из Куча, од њих су Стојановићи.57 У Другом 
светском рату погинула су 2 члана ове фамилије. У Босуту данас има једна кућа Желимира 
(Војина) Стојаковића – Жељка (1939), са супругом Вукосавом (1939).

Раушеви (Света Петка) су доселили у Босут из Славоније. Раушеви живе у: Лаћарку (где 
су одселили из Босута), Сремској Митровици, Руми, Београду, Новом Саду, Сремској Каме-
ници, Бачкој Паланци, Бегечу, Тителу, Шајкашу, Бачу, Кули, Чонопљи, Зрењанину. У Босни 
и Херцеговини Раушевих има у: Бања Луци, Балтама, Србцу, Разбоју Љевчанском, Приједору, 
Брезичанима, Међувођу, Завидовићима. У Хрватској Раушеви живе у: Вараждину, Вараждин 
Брегу, Загребу, Осијеку, Вуковару, Шимунима, Вуки, Камешници, Миклеушу, Петрињи, Ла-
бину, Горицама, Тењи, Горњем Кнегинецу. У Војводини постоје модалитети овог презимена: 
Раушки и Раушевић. У Другом светском рату погинуло је 12 чланова ове фамилије. Данас у 
Босуту има 3 куће Раушевих: Раде (Александра) Рауш (1959), са супругом Ангелином (1960) и 
ћерком Зорицом (1985); Илија (Александра) Рауш (1965), са супругом Борком (1963) и ћеркама 
Александром и Дејаном; Стојанка (Максима) Рауш (1936).

Перуновићи (Сабор Светог Архангела Гаврила) су доселили у Босут, по Богољубу 
Познановићу, из Чалме, док учитељ Данило Делић наводи у летопису да су дошли из Глоговца. 
Перуновића данас нема у Глоговцу, нити у Чалми, па је тешко утврдити одакле су доселили. 
У Мачванском округу Перуновића има највише у селу Доњи Добрић у општини Лозница, а 
осим тога живе у местима: Клупци, Лешница, Лозница, Стража, Трбушница, Шабац и Баш-
челуци. Перуновићи су братство у Дреновштици у Црној Гори58, па је врло вероватно да су 
босутски Перуновићи старином Црногорци. У Другом светском рату погинула су 3 члана ове 
фамилије. У Сремској Митровици живе Перуновићи који су одселили из Босута. У Босуту 
данас има 3 куће Перуновића: Слободан (Лазара) Перуновић – Бошко (1943), са супругом 
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Миленом (1950), сином Лазаром (1970), снајом Јасном (1980) и унуком; Милан (Миленка) 
Перуновић (1966), са мајком Мирјаном (1941); Стеван (Уроша) Перуновић (1939).

Лазовићи (Никољдан) су доселили у Босут из Глоговца. У Глоговцу данас нема Лазовића. 
Лазовићи живе у: Сремској Митровици, Лаћарку, Руми, Путинцима, Новим Бановцима, 
Белегишу, Старој Пазови, Шимановцима, Чортановцима и Мартинцима, где су одселили 
из Босута. У Мачванском округу Лазовића има у: Шапцу, Крупњу, Лозници, Белој Цркви, 
Воћњаку, Рибарима, Криваји и Поцерском Причиновићу. У Црној Гори су Лазовићи, пореклом 
из Вуковаца у Зети, а има их и у Кучима и у Маинама.59 У Другом светском рату погинуло је 
5 чланова ове фамилије. Синови Маринка Лазовића из првог брака су одселили из Босута. У 
Чешкој има једна кућа Милана (Миленка) Лазовића са породицом. У Босуту има једна кућа 
Миленка (Маринка) Лазовића (1947), са супругом Јаворком (1942), сином Маринком и двоје 
унучади.

Петровићи 1 (Ђурђевдан) су доселили у Босут из Глоговца. Петровићи (Степањдан 4 
к) су досељени у Глоговац у XVIII веку из Херцеговине.60 У Другом светском рату погинула 
су 2 члана ове фамилије. У Босуту данас има 2 куће Петровића: Трифун (Драгића) Петровић 
(1956), са супругом Надом (1960), сином Миланом (1986), снајом Жељком (1988) и двоје уну-
чади; Ђорђе (Драгослава) Петровић (1964), са супругом Драгицом (1966), синовима Златком 
(1987) и Драгославом и мајком Јелицом (1937).

Крстићи 1 (Никољдан) су доселили у Босут из мачванског села Белотића. Нема сачуваних 
података одакле су се доселили у Белотић. У Другом светском рату погинула су 3 члана ове 
фамилије. Данас у Босуту има 3 куће Крстића: Иван (Милована) Крстић – Батан (1959), са 
супругом Мирјаном (1958) и сином Браниславом (1984); Марина (Милована) Крстић (1955); 
Петра Крстић – Пеја (1952), са сином Гораном (1975), снајом Снежаном (1981) и унучадима.

Станисављевићи (Света Петка) су доселили у Босут из Србије, са реке Мораве. Делић 
наводи у летопису да су почетком XX века у Босуту Станисављевиће звали „Моравци”, због 
њиховог порекла. У Другом светском рату погинуло је 16 чланова ове фамилије. У Босуту да-
нас има 3 куће Станисављевића: Милош (Живка) Станисављевић (1950), са супругом Миљком 
(1957), сином Радованом (1980), снајом Јасмином (1983) и унуком; Савка Станисављевић 
(1924), са сином Миленком; Петар (Младена) Станисављевић (1956), са сестром Оливером 
Станисављевић – Вером (1959).

Бошњаци су доселили у Босут из семберског села Балатуна. Презиме Бошњак је 
распрострањено како код православних, тако и код римокатолика, док код босанских мусли-
мана ово презиме не постоји, али однедавно појам Бошњак означава националну припадност 
муслимана из БиХ и Санџака. Презиме Бошњак је веома често у целој Републици Српској. 
У Херцеговини православни Бошњаци живе у околини Билеће и Невесиња. Римокатолици 
Бошњаци живе у западној Херцеговини.61 У Црној Гори се среће ово презиме у следећим 
местима: Херцег-Нови; Поди, поријеклом из Билеће 1687. год.; Лужнице (Жупа Никшићка), 
огранак Чворовића, повратника из Босне као: Лужница - Чворовић; Пива раније: Чворовић 
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(Лужница) у Жупи Никшићкој, у Србији и код Зворника (Босна); Улцињ 1855. год.; Бијело Поље 
и подручна Бистрица, са околином; Рожаје, поријеклом су из Бања Луке, као: Собо; Азања 
(Горњи Бихор), Бијело Поље, послије 1879. год. доселили су се из Босне; беранско подручје; 
Безује (Пива), поријеклом из Старе Црне Горе.62 Постоји село Бошњаци код Жупање. Такође 
у имотском крају Далмације забележено је католичко село Бошњаци. Бошњак је презиме 
које је много чешће у Славонији него у Босни.63 Постоји слично презиме Бошњачки које је 
забележено у Суботици, Сомбору и Баји крајем XVII и почетком XVIII века. Забележен је 
католички род Бошњака у Лици. Православних Бошњака највише има у западној Босни и у 
суседној босанској Посавини.64 У Хрватској живи преко 6.700 житеља са презименом Бошњак. 
У Другом светском рату погинуло је 12 чланова ове фамилије. Данас је ова породица изумрла 
у Босуту, али је има по целом Срему.

Малешевићи су доселили у Босут из Богатића. Малешевићи данас живе у: Шапцу, 
Варни, Лозници, Дружетићу, Драгињу, Салашу Ноћајском, Сремској Митровици, као и у 
многим другим местима у Срему и Мачви. Малешевићи (Игњатије 5-2 к) су прешли из 
Ноћаја у Салаш Ноћајски између 1829. и 1863. године. Старином су из Херцеговине. Један 
су род са: Панићима и Божјаковићима (Шербићи) у Ноћају, затим са Малетићима (Дабићи, 
Ђурићи, Вуковићи, Даничићи) у Богатићу, Даки ћима у Бановом Пољу, те Будимировићима 
и Виторовићима у Глушцима.65 Презиме Малешевић је настало од придева „мали”. То је 
веома често презиме у Босни. Постоји село Малешићи у Вогошћу код Сарајева. Презиме се 
појављује у Херцеговини („од Малешевића искрај Билећа”).66 У Црној Гори: Малеш (Малеше-
вац = Малишевац), подножје Волујак и Малине (Заријечје), затим Мали Кокот у Коравници 
на лијевој обали Требишњице, од њих касније Малешевић (потомци војводе Малеша). Његови 
преци из Пиринске Македоније су дошли на Косово, оданде у Малину (Гацко), па потом уз 
Требишњицу, гдје се назову Милешевац = Малешевац. Од њих су у селима: Колањевићи, 
Скробно и Вргно у Херцеговини. Малешевић, у Скроботини и Видицу уз Требишњицу. Под-
горица; у Бањанима 1379. год.; Цетињу.67 У Другом светском рату погинуло је 7 чланова ове 
фамилије. У Босуту су Малешевићи изумрли после Другог светског рата.

Будимировићи су доселили у Босут из Црне Баре. Будимировићи (Игњатије, 39 к), и 
Виторовићи (23-6 к) су један род. По предању, били у бежанији, чак до Галиције, одакле су 
се браћа Будимир и Витор вратили и населили у Глушцима. Исти су род са Малетићима 
(Дабићи, Ћуђићи, Вуковићи, Даничићи) у Богатићу, Дакићима у Бановом Пољу, Панићима 
и Божјаковићима (Шербићи) у Ноћају, и Малешевићима у Салашу Ноћајском. Симићи 
(Ђурђевдан, 14-2 к), који су се пре звали Мирковићи, досељени су у Црнобарски Салаш у 
XVIII веку из Херцеговине. Они су један род са Бељићима, Јуришићима и Тадићима у Црној 
Бари, и Будимировићима у Босуту.68 Будимировићи су забележени у селу Вранову код Сме-
дерева, затим у околини Петриње, у Хрватској, као и у Новом Саду 1743. године.69 У Другом 
светском рату погинула су 2 члана ове фамилије. Данас су Будимировићи изумрли у Босуту, 
али их има доста у Глушцима.

62  http://www.montenegro.org.au/B.html
63  Шимуновић П, Наша презимена поријекло значење распрострањеност, Загреб, 1985, 59
64  Ердељановић Ј, О пореклу Буњеваца, Београд, 1930, 99
65  Васиљевић М, Мачва: историја, становништво, Београд, 1996, 192
66  Михајловић В, Српски презименик, Нови Сад, 2002, 618
67  http://www.montenegro.org.au/M.html
68  Васиљевић М, Мачва: историја, становништво, Београд, 1996, 163, 193
69  Михајловић В, Српски презименик, Нови Сад, 2002, 113
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Миодраговићи (Ђурђевдан) су доселили у Босут из Србије. У Другом светском рату по-
гинула су 2 члана ове фамилије. Данас у Босуту има једна кућа Даринке Миодраговић (1940), 
њене ћерке Јасне (Рајка) Миодраговић (1965) и унуке Радмиле (Јасне) Стефановић (1992).

Мицићи (Митровдан) су доселили у Босут из Србије. Мицићи који живе у Чајетини 
(Ужице) су огранак Бановића из Доњих Бањана (Никшић).70 У Другом светском рату поги-
нуло је 6 чланова ове фамилије. Данас у Босуту има 2 куће Мицића: Слободан (Саве) Мицић 
(1947), са супругом Љиљаном (1946), сином Зораном (1974), снајом Надом (1976) и унукама 
Дејаном и Снежаном; Миленија Мицић (1962), са синовима Анђелком (1987) и Миленком 
(1991), снајом Сандром и унуком.

Исаиловићи су доселили у Босут из Србије. Пишу се и као Исајловићи. У XVIII веку 
су из Азбуковице дошли у Црну Бару браћа Ђукан, од којег потичу Ђукановићи (Јовањдан, 
6-5 к) и Исајло, чији су потомци Исајловићи из Босута, заједно са снајом Шуком. Шукини 
потомци су били прво насељени у Салашу Црнобарском, а затим су прешли у Црну Бару.71 У 
Равњу се Исаиловићи помињу 1829. године.72 У Другом светском рату погинуло је 8 чланова 
ове фамилије. Данас је ова породица изумрла у Босуту, али их има доста у целом Мачванском 
округу.

Воиновићи су доселили у Босут из Србије. Модалитети овог презимена који се срећу 
по разним документима су: Воиновић, Војновић и Војиновић. У Црној Гори: Војновић, у 
херцегновско подручје доселили су се у XVII веку из Зубаца (Требиње), а други из Бобана 
(Попово Поље), у Херцег-Нови, и сродни су онима у Зупцима. Из Боке Которске су се неки 
одселили у Дубровник. У Херцег-Новом једни се спомињу 1362. год.; Градиште (Паштровићи), 
и као: Војинчевић. Такође Воиновићи се помињу у Бару и Херцег-Новом.73 Војновићи су 
припадали српском племству још од доба Немањића. Титулу кнежева ужичких носили су 
после боја на Косову. Милош и Војин Војновић за ратне заслуге у рату са Турцима 1699. го-
дине, добили су признање својег племства од Млетачке републике, јер су Венецији предали 
требињску и поповску област у Херцеговини. Њихови потомци су се преселили у Херцег 
Нови, а одатле даље на разне стране. У српским сеобама у Русију доста Војновића је ступило 
у војну службу код руских владара: Катарине II, Павла I и Александра I, који су им признали 
племићке титуле. Њихови потомци и данас живе у Русији и сећају се свог српског порекла. 
Најпознатији међу њима је чувени руски писац Владимир Војнович.74 Војновића има пуно у 
БиХ: у Бијељини, Јањи, Патковачи, Броцу, Угљевику, Новом Граду, Бања Луци, Вишеграду, 
Брчком, Дервенти, Залужанима, Челинцу, Лакташима, Приједору, Градишки, Равницама, 
Блатни, Зворнику, Палама, Власеници, Добрињи, Рогатици, Билећи... Такође, Војновића има 
доста широм Хрватске. У Другом светском рату погинула су 4 члана ове фамилије. Ова по-
родица је данас изумрла у Босуту.

Павловићи 1 су доселили у Босут из Србије. У Другом светском рату погинула су 2 
члана ове фамилије. Данас је ова породица изумрла у Босуту.

70  http://www.montenegro.org.au/M.html
71  Васиљевић М, Мачва: историја, становништво, Београд, 1996, 201
72  Мишчевић З, Богом дана Мачва, Мачванска Митровица, 2004, 25
73  Презимена у Црној Гори, Цетиње, 2003, 300-301
74  Борак С, Срби католици, Нови Сад, 1998, 139-140



230

Вујићи 1 су доселили у Босут из семберског села Попови. Вујић је необично фреквентно 
презиме на целом подручју српског и хрватског језичког подручја. Најстарији податак реги-
строван je у нахији Змијање у Босни 1541, затим у Сланкамену (Срем) 1702. године; у Бачкој 
у следећим местима: у Бегечу 1725, Бачком Брегу 1720, Каравукову 1725, Кули 1800, Новом 
Саду 1728, Сомбору 1747, Турији 1730, Футогу 1728. године; евидентирано je и у следећим 
областима: Бјелопавлићи, Бока Которска, Горње Драгачево, Златибор, Космај, Пожаревачка 
Морава, Пива, Подибар, Рађевина, Ресава, Смедеревско Подунавље, Соколска нахија, Ужичка 
Црна Гора, Унац, Херцеговина, Стара Црна Гора, Поуње, Шумадијска Колубара и Височка 
нахија у Босни; врло фреквентно на целом подручју Хрватске према попису 1948. године.75 У 
Црној Гори: Баошићи, Херцег-Нови, 1690. год., пореклом из Старе Црне Горе, и у Мељинама, 
Херцег-Нови, и Ораховицама (Рисан); Рисан по мајци; огранак Групковића у Бјелопавлићима.76 
Данас је ова породица изумрла у Босуту.

Бугарски су доселили у Босут из Ирига. Јеромонах Генадије Бугарски је био парох 
босутски у два наврата. Данас је ова породица изумрла у Босуту, али је има по целом Срему.

Ђурушковићи су доселили у Босут из Совљака. Презиме Ђурушковић је данас непозна-
то, али постоји слично презиме Ђурашковић, које је прилично ретко у Србији. У Црној Гори 
Ђурашковићи су забележени око 1700. године. Ђурашковићи на подручју Ријеке Црнојевића 
су потомци Крстића, чији су преци поријеклом из Пипера. Сродници у Климентима (северна 
Албанија); живе и у Горњем Цеклину.77 Данас је ова породица изумрла у Босуту и Совљаку.

Косанићи (Стјепањдан) су доселили у Босут из Раче или директно из Лике, одакле су и 
рачански Косанићи. Презиме Косанић се среће у разним облицима почев од друге половине 
14. века: Cosanich de uilla Sitnice у Шибенику 1365; у Србији 1487; Kosaanicz у Петровцима код 
Вуковара 1736; презиме војног команданта у Уљми (Банат) 1781; Koszanify у Турији (Бачка) 
1743; у Бечеју 1803. и Госпођинцима у Бачкој 1861. године; православие породице код Власе-
нице и Сребренице у Босни; у Хрватској 1948. само три особе код Винковаца и у Загребу. Од 
личног имена Косан које je потврђено у Пећком поменику (XV-XVII век).78 У Црној Гори су 
Косанићи забележени у Пиви, као огранак Бошњака, Котору и Љута (Котор).79 У Шематизму 
митрополије и архидијецезе Дабробосанске за 1882. годину Косанићи (Ђурђевдан) су забеле-
жени у Власеници и Косанићи (Лазарева субота) у парохији Кравица (Сребреница).80 Данас 
је ова фамилија изумрла у Босуту, али их има у Сремској Рачи, Београду и другим местима.

Филиповићи 1 су доселили у Босут из Кузмина. Ова породица се први пут помиње у 
Босуту 1805. године, када је свештеник Јосиф Филиповић постављен у рачанско-босутску 
парохију. После је купио кућу у Босуту, где је био свештеник све до 1842. године. Нешто 
касније, помиње се босутски учитељ Георгиј Филиповић (1806-1870), који је рођен у Босуту 
и ту провео цео радни век од 1828-1870. године. Учитељ Филиповић је, највероватније, био 
син свештеника Јосифа Филиповића. Георгије није имао деце, па је ова породица изумрла у 
Босуту, али их данас има доста у Кузмину.

75  Михајловић В, Српски презименик, Нови Сад, 2002, 192-193
76  Презимена у Црној Гори, Цетиње, 2003, 304
77  http://www.montenegro.org.au/Dj.html
78  Михајловић В, Српски презименик, Нови Сад, 2002, 580
79  http://www.montenegro.org.au/K.html
80  Јањатовић Ђ, Презимена Срба у Босни, Сомбор, 1993, 190
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Алановићи (Никољдан, 25 к) су доселили у Мачвански Прњавор из Херцеговине у XVIII 
веку. Један су род са Алановићима, у Змињаку.81 Каплар Василије Алановић је живео у Босуту 
1756. године. Кућна задруга Алановић, са старешином Гаврилом, помиње се у списковима 
становника Босута из 1848. и 1856. године. Презиме Алановић се јавља у Србији у средњем 
веку. Основу му чини лично име Алан које се спомиње у дечанским хрисовуљама у XIV веку, 
а од новијих паралела треба поменути облике Аланов и Алановић у Бачкој у XVIII веку. 
Појава овог презимена објашњава се утицајем крсташа који су пролазили кроз Србију крајем 
XII века, као и релативном географском близином Латинског царства. Долази од келтског 
апелатива „ahm”, у значењу хармонија, складност.82 Данас је ова фамилија изумрла у Босуту.

Дракулићи (Мратиндан) У Босут се доселио Станко (Михајла) Дракулић (1890-1950) 
из Мартинаца. У Грку су забележени Дракулићи (Свети Мрата) око 1907. године, који су ту 
доселили из Ченте.83 Веома бројна задруга Дракулића у Лици, од тринаест кућа са преко 
двеста чељади, преселила се 1712. године из Брлога у Кореницу. Дракулићи се појављују 
у следећим местима у Бачкој: у Жабљу 1772, Локу 1791, Мошорину 1791, Старој Моравици 
1783. и у Ђурђеву 1836; у Меленцима (Банат) 1824. године; у Хрватској у: Кореници, Пакрацу, 
Костајници, Војнићу, Глини и Загребу. Презиме је настало од основе румунског (влашког) 
порекла „Драк-„ односно „Дракул-„. У румунском језику ова реч означава ђавола, односно 
змаја. Забележена су слична презимена која имају исту језичку основу: Дракаловић, Дракић, 
Дракул, Дракула, Дракулићев, Дракулов, Дракуловић...84 У околини Бања Луке постоји село 
Дракулићи. Ово село је доживело велику трагедију 7. фебруара 1942. године, када је усташка 
„Друга бојна Поглавниковог тјелесног здруга” под вођством Виктора Гутића и фра Томисла-
ва Филиповића – Мајсторовића, извршила масакр над цивилним становништвом. Разлог за 
усташку одмазду над 2.300 Срба из села: Дракулићи, Мотика, Шарговац и рудокопа Раковац, 
био је у одбијању да пређу у римокатоличку веру.85 Ово презиме данас постоји у Бања Луци и 
Брчком. У Србији Дракулићи живе по целој Војводини, нарочито на северу Бачке и Баната. У 
Срему Дракулићи живе у: Беркасову где су одселили из Босута, Сремској Митровици, Чалми, 
Јарку, Хртковцима, Кукујевцима, Путинцима, Инђији, Руми, Новим Бановцима, Добринцима, 
Врднику, Черевићу, Иригу, Сурдуку, Новом Сланкамену, Љукову, Бешки... Дракулића нема у 
јужној Србији, Санџаку и на Косову и Метохији, док их у централној Србији има мало. Да-
нас у Босуту има 2 куће Дракулића: Станко (Божидара) Дракулић – Баја (1956), са супругом 
Снежаном (1963) и сином Владимиром (1985) и Славко (Станка) Дракулић (1983), са супругом 
Миланком (1983) и ћерком.

Миливојевићи (Лазарева субота) који живе у Ужичкој Црној Гори су огранак Кнежевића 
из Пиве. Забележени су у Пиперима и Андријевици 1912. године.86 По једна кућа Миливојевића 
има у Сремској Митровици и Салашу Ноћајском, где су одселили из Босута. Данас у Босу-
ту има једна кућа Ивана (Благоја) Миливојевића (1941) и његове супруге Слободанке рођ. 
Бојчић (1951). 
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Гламошлија – Гламочлија (Никољдан) је презиме изведено од имена планине Гламоч у 
Босни, одакле се вероватно доселио родоначелник фамилије. Временом су Гламочлије почеле 
да се пишу као Гламошлије. Свега неколико десетина породица Гламочлија данас живи у: 
Београду, Руми, Старим Бановцима, Новим Бановцима, Великој Греди, Пландишту, Сивцу, 
Петроварадину, Саранову, Ћелијама, Крушевцу, као и у Бања Луци у Републици Српској... 
Учитељ Гламочлија (Свети Никола) је живео у Грку 1907. године, где је доселио из Добано-
ваца.87 Данас у Босуту има једна кућа Николе (Адама) Гламошлије (1957) и његове супруге 
Божидарке (1958).

Милошевићи 1 (Мратиндан) су староседелачака породица која је изумрла у Босуту, али 
их има у мачванском селу Белотићу, где је одселио Војин (Жарка) Милошевић (1956).

Зукановићи су забележени у Босуту у XIX веку. Ово презиме се среће: у Пакрацу 1898. 
године; код муслиманске породице у области Рама у Босни; у Пиви у Црној Гори; код мус-
лиманске породице у Новом Пазару (пореклом из Косовске Митровице и Белих Вода); у Тур-
ским Биљанима код Санице у Босни („досељени из Хриповаца на материнство”). Зукановић 
је савремено презиме у Батајници и Новим Бановцима у Срему; у Хрватској 1948: околина 
Книна, Нове Градишке, Дарувара, Пакраца.88 Стара муслиманска породица Зукановић живи 
у Ковачеву Пољу (Прозор) и Мостару. Живели су и у Кифину Селу код Невесиња и Дабрици 
код Стоца.89 У Црној Гори: Зукановић, Алуге (Ускоци), Жабљак; Доња Ловница (Рожаје) и као: 
Туза, пореклом из Груде (Тузи). Зукановићи из Пиве (Божурев До - Д. Црквице), пореклом 
иза Таре.90 Данас је ова фамилија изумрла у Босуту.

Вукмировићи (Никољдан) су забележени у: Дубровнику у XV веку, Шибенику 1588., 
Паштровићима 1591., затим у попису Срба граничара у Хрватској 1638., у Бабином Потоку 
у Лици 1701., у сремском месту Берак 1736., у Pуми 1702. године и као староседеоци у селу 
Козјак у Рађевини.91 У Црној Гори: Паштровићи 1592. године; у подручју Ријеке Црнојевића и 
од њих у Зети исељени, као: Вукмировић = Драгојевић; Вукмировић, Краљевић и Укмановић 
(одсељени у Лику и као: Вукмировић); Дољани (Оточац) – Лика, предак Лијешевића из Пи-
пера, доселио се у Бобију, па се од њега намножили Вукмировићи и други, као Доњаци у 
ријечком крају (Цеклин); Никшић; Црквице (Никшић) огранак Поповића са Кута (Кучево) 
- Цетиње; у Дробњацима.92 Данас Вукмировића има доста у Подновљу у БиХ, затим у Бања 
Луци, Модричи, Новом Граду, Добоју, Козарској Дубици, Костајници, Српској Петрињи, 
Међувођу, Теслићу, Дугом Пољу, Мајевцу, Трњацима, Дворовима... У Босуту има једна кућа 
Крсте (Миливоја) Вукмировића (1954).

Тепавац је презиме забележено у: Инђији, Бешки, Сремској Митровици, Руми, Новом 
Саду, Сремским Карловцима, Темерину, Сремској Каменици, Ветернику, Сиригу, Каћу, 
Бечеју, Змајеву, Бегечу, Београду, Сремчици, Ваљеву, Златибору, Смедеревској Паланци... У 
Хрватској Тепавчеви живе у: Загребу, Бјеловару, Новом Винодолском, Ловрану, Винковцима, 
Сесвете, Слуњу, Осијеку, Вуковару... У БиХ фамилија Тепавац је забележена у Новом Граду. 

87  АСАНУК, Акта Административног одбора за годину 1906.
88  Михајловић В, Српски презименик, Нови Сад, 2002, 454
89  Милићевић Р, Херцеговачка презимена, Београд, 2005, 739
90  Презимена у Црној Гори, Цетиње, 2003, 323
91  Михајловић В, Српски презименик, Нови Сад, 2002, 201
92  Презимена у Црној Гори, Цетиње, 2003, 308
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У Црној Гори: Орахово (Кучи), од њих су у Шумадији; у Подгорици 1561. године; у Котору 
1561. године.93 У Другом светском рату погинуо је један члан ове фамилије. Данас је ова 
породица изумрла у Босуту. У кућу Тепавчевих ушао је зет Сава Вукадиновић из Кузмина.

Белићи су доселили у Босут из Равња. Презиме је веома фреквентно на целом српском 
и хрватском језичком подручју. Најстарији податак је забележен у XIX веку, а као лично име 
je регистровано у околини Београда, у Банату 1557. године, у Бачкој 1560. године.94 У Шема-
тизму митрополије и архидијецезе Дабробосанске за 1882. годину, Белићи (Свети Никола) су 
забележени у Маглају и Саници код Кључа.95 У Црној Гори су властелини Белићи живели у 
Улцињу у 14. веку и Бару.96 Данас Белића има доста у Срему и Мачви. Изумрли су у Босуту, 
али има њихових потомака који су усвојени у Антуновићима. Такође, Белићи су после Другог 
светског рата живели на Кљештевици, али су одатле одселили.

Ловчанин је презиме забележено као „Lovcznnin” у Иригу 1736. године. Такође је по-
писано седам особа из ове фамилије у околини Славонског Брода 1948. године.97 Понегде се 
пишу скраћено Ловчан. Чланови породице Ловчанин живе у: Лаћарку, Сремској Митровици, 
Руми, Хртковцима, Београду, Обреновцу, као и у Новској, у Хрватској. У Другом светском 
рату погинуо је један припадник ове фамилије. Данас је ова породица изумрла у Босуту.

Бирач је презиме забележено у: Сремској Митровици, Руми, Инђији, Гибарцу, Мачванској 
Митровици, Љукову, Пећинцима, Новом Саду, Банатском Карловцу, Шушари, Качареву, Ко-
вину, Шапцу, Београду, Добановцима, Шимановцима, Гроцкој, Сремчици, Доњој Горевници, 
Сокобањи... Бирач је висораван у босанском средњем Подрињу, између Власенице на западу 
и Сребренице на истоку. Постоји насеље под именом Бирач у Зворнику. У Републици Српској 
Бирачи живе у Бања Луци и Броду. У Хрватској има доста припадника фамилије Бирач у 
разним местима. У Другом светском рату погинуо је један члан ове породице. Данас је ова 
фамилија изумрла у Босуту.

Дакићи (Игњатије, 14-12 к) су досељени у Баново Поље у XVIII веку из Херцеговине, 
и исти су род са Даничићима у Богатићу. Пре су се звали Станојевићи и један су род са 
Малетићима у Богатићу (Ђуђићи, Дабићи, Вуковићи), Будимировићима и Виторовићима 
у Глушцима, те Панићима и Божјаковићима (Шербићи) у Ноћају.98 У Црној Гори Дакићи 
(Јовањдан) су староседеоци из Пиве (Мала Црна Гора, 31 кућа), огранак Тијанића из Стабна.99 У 
Другом светском рату погинула су два члана ове фамилије. Дакићи су данас изумрли у Босуту.

Дабићи (Игњатије, 11 к) су од рода Малетића. Дошли су у Богатић у XVIII веку из 
Херцеговине.100 У Црној Гори се Дабићи јављају у местима Безјова и Убла (Кучи). Једни и 
као: Рањковић - Мрњавчевић; Вражегрмци (Бјелопавлићи); из Дробњака одсељени у Босну; 
у Тамнави (Шумадија) из Мораче (Колашин).101 Дабићи су данас изумрли у Босуту.

93  Исто, 277
94  Михајловић В, Српски презименик, Нови Сад, 2002, 53
95  Јањатовић Ђ, Презимена Срба у Босни, Сомбор, 1993, 39
96  Презимена у Црној Гори, Цетиње, 2003, 28
97  Михајловић В, Српски презименик, Нови Сад, 2002, 698
98  Васиљевић М, Мачва: историја, становништво, Београд, 1996, 156-157
99  http://www.montenegro.org.au/D.html
100  Васиљевић М, Мачва: историја, становништво, Београд, 1996, 160
101  Презимена у Црној Гори, Цетиње, 2003, 76
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Турудићи (Мратиндан, 11-5 к) су доселили у Равње почетком XIX века (између Првог 
српског устанка и 1829. године) из Босне. По предању, у сеобу су кренула четворица браће, 
од којих су двојица отишла у Мокру Гору, а Васо и Ђуро су доселили у Мачву. Из Равња их 
има одсељених у Раденковић.102 У Шематизму митрополије и архидијецезе Дабробосанске 
за 1882. годину, Турудићи (Стјепањдан) су забележени у парохији Сочаница код Дервенте 
и парохији Штрбци код Прњавора.103 У Босут се пре Другог светског рата из Равња доселио 
рибар Стеван (Ивка) Турудић (1905-1979) и његова супруга Милица Турудић – Кеца. Данас 
Турудићи живе у: Равњу, Раденковићу, Мачванској Митровици, Сремској Митровици, Сала-
шу Ноћајском, Засавици II, Кузмину, Инђији, Дечу, Новим Бановцима, Београду, Лазаревцу, 
Сремчици, Падинској Скели, Гроцкој, Вранићу, Новом Саду, Савином Селу... Турудића више 
нема у Босуту, јер је Стеванов син Предраг Турудић – Драги одселио у Сремску Митровицу.

Будечевићи (Јовањдан, 11-2 к) су доселили у Равње почетком XIX века (између Првог 
српског устанка и 1829. године) из Босанске Крајине.104 У Босут су Будечевићи доселили из 
Равња пре Другог светског рата. Будечевићи живе у: Равњу, Мачванској Митровици, Новом 
Саду и Београду. У Другом светском рату погинуо је један члан ове фамилије. У Босуту данас 
има једна кућа Јелене Будечевић (1941), њене снаје Радојке Будечевић (1970), унуке Јелене 
(Здравка) Будечевић (1993) и пасторка Микана (Милутина) Будечевића.

Жакићи (Никољдан, 1-3 К) су доселили у Мајур из бачког села Сивца око 1880. године.105 
У Босут се доселио пре Другог светског рата берберин Младен (Тоше) Жакић, са супругом 
Јулком (1879-1947). Данас је ова породица изумрла у Босуту.

Туфегџићи (Степањдан, 13 к) су дошли у Салаш Ноћајски из семберског места Велино 
Село, између 1829. и 1863. године, када се доселио Петар Туфегџић са породицом.106 У Босут се 
доселио Алекса Туфегџић из Салаша Ноћајског. Презиме Туфегџић је настало од претка који 
се бавио туфегџијским (пушкарским) занатом. Туфегџићи данас живе у: Салашу Ноћајском, 
Раденковићу, Равњу, Мачванској Митровици, Сремској Митровици, Старим Бановцима, 
Новим Бановцима, Лаћарку, Јарку, Вогњу, Кленку, Шапцу, Горњој Бадањи, Доњој Бадањи, 
Прњавору, Штитару, Мишару, Лозници, Узвећу, Глушцима, Јевремовцу, Рибарици, Бањи 
Ковиљачи, Јошеви, Поцерском Причиновићу, Крупњу, Свилеуви, Бановом Пољу, Мајуру. У 
Босни Туфегџића највише има у Милошевцу и Мркоњић Граду, а затим у: Добоју, Требињу, 
Брчком и Броду. У Црној Гори је забележена породица Туфегџић у местима Стабна (Пива) и 
Никшић, огранак њихов је фамилија Мутап у Србији.107 У Другом светском рату погинуо је 
један члан ове фамилије. Данас је породица Туфегџић изумрла у Босуту.

Јокићи се помињу на списку босутских граничара из 1848. године, као и на списку 
становника из 1856. године. У Босут су се вероватно доселили из Мачве. У Другом светском 
рату погинуо је један члан ове фамилије. После Другог светског рата ова породица је из-
умрла у Босуту.

102  Васиљевић М, Мачва: историја, становништво, Београд, 1996, 187
103  Јањатовић Ђ, Презимена Срба у Босни, Сомбор, 1993, 372
104  Васиљевић М, Мачва: историја, становништво, Београд, 1996, 187
105  Исто, 178
106  Исто, 164
107  Презимена у Црној Гори, Цетиње, 2003, 287
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Станићи 1 се помињу на списку босутских граничара из 1848. године, као и на списку 
становника из 1856. године. У Босут су се вероватно доселили из Мачве. Ова породица је 
изумрла у Босуту почетком XX века.

Гргин (Аранђеловдан) У Босут се пре Другог светског рата доселио Рада Гргин (1901-
1981) и супруга Сата (1914-1993) из Новог Кнежевца у северном Банату. Рада и Сата су имали 
сина Пају и две ћерке: Милену и Смиљу. Гргини живе у: Новом Кнежевцу, Београду, Вршцу, 
Панчеву... Презиме Гргин се среће у Хрватској, где има око две стотине Гргина у око се-
дамдесет домаћинстава. Највише их има у: Каштел Старом крај Каштела (40), Загребу (30), 
Сплиту (25), Задру (25) и у Вињерцу крај Задра. У прошлих сто година рођено их је највише 
у Брбињу на Дугом Отоку, где се сваки осми становник презивао Гргин.108 У Србији постоје 
слична презимена: Гргинац и Гргинчевић у: Новом Саду, Петроварадину и Сремским Кар-
ловцима. У Босуту данас има једна кућа Паје (Раде) Гргина (1940), његовог сина Рада (1972), 
снаје Љиљане (1977) и унучади.

Златановићи (Аранђеловдан) су породица која је у Босут доселила пре Другог светског 
рата из околине Ниша. У Црној Гори се Златановићи срећу у Никшићу.109 У Другом светском 
рату погинула су 4 члана ове фамилије. Ова породица је данас изумрла у Босуту, али их има 
доста у нишком крају.

Боговац – Богавац (Петровдан) је породица забележена у Грку око 1907. године. Шпиц-
намет им је Кизић.110 У Босут су Боговци доселили из Грка. У Црној Гори: Богавац, Пјешивци 
(у 15. веку) иселили се у разна подручја; Заостро и Велиђа (Беране). Доселили су се из Богу-
това Дола (Ровца). Од њих су у: Жари, Матовина, Подбишћу, уз Тару; Био (Бијело Поље); Бор 
у Горњем Бихору (Бијело Поље), од ових су Пачариз и други; Котор.111 Данас у Босуту има 
једно домаћинство Славице (Стевана) Боговац (1958), којој је у кућу ушао Драган (Цвијетана) 
Томашевић (1960) из Балатуна.

Пинчићи су фамилија која је изумрла у Босуту, али неколико кућа Пинчића има у Јамени. 
У Црној Гори презиме Пинчић се појављује у местима: Пинчићи, Пода, Репеза (Бар).112

Туроман (Јовањдан) је презиме које је врло ретко. У Босут се доселио Живан Туроман 
(1912-1944) из Адашеваца. Порекло Туроманових је највероватније из Козарске Дубице. У 
Србији има осам породица са презименом Туроман у: Сремској Митровици, где су одселили 
из Босута, Београду и Новом Саду. У Шематизму митрополије и архидијецезе Дабробосанске 
за 1882. годину, Туроманови (Стјепањдан) су забележени у парохији Градишко-Ламиначкој 
(Градишка) и парохији Драксенић (Дубица).113 У Републици Српској данас живе четири 
породице Туроманових у Козарској Дубици. У Хрватској је забележено свега неколико по-
родица Туроман у: Хрватској Дубици, Карловцу, Крају Доњем (Марија Горица), Бртонигли 
и Самобору. У Другом светском рату погинула су два члана ове фамилије. У Босуту данас 
има једна кућа Наде (Живана) Туроман – Сејке (1939).

108  http://imehrvatsko.net/namepages/view/family_name/prezime-grgin
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110  АСАНУК, Акта Административног одбора за годину 1906.
111  Презимена у Црној Гори, Цетиње, 2003, 38
112  http://www.montenegro.org.au/P.html
113  Јањатовић Ђ, Презимена Срба у Босни, Сомбор, 1993, 372
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Пиља је презиме забележено у: Путинцима, Инђији, Руми, Лаћарку, Сремској Митрови-
ци, Београду, Шапцу, Новом Саду, Футогу, Крагујевцу, Пријевору, Качареву, Вршцу, Придво-
рицама, Суботици, Бачкој Тополи, Кљајићеву, Сомбору, Чонопљи, Станишићу... У Хрватској 
Пиље живе у: Загребу, Ријеци, Матуљима, Оточцу, Тењи, Задру, Карловцу, Макарској, Врани, 
Хрватској Дубици, Севиду, Сиску, Сплиту, Загорју, Новој Градишци... У Републици Српској 
појављују се у: Брду и Мркоњић Граду. Такође постоји нешто чешће српско презиме Пиљак. 
Презиме Пиљ се среће у месту Доброта (Котор), у Црној Гори.114 Презиме Пиљевић се среће у 
Никшићу, као и у местима: Никшићке Рудине, Милеч и Обло Брдо (Патничко Поље), Билећа, 
Горње Поље – Растовац.115 Ова породица је изумрла у Босуту после Другог светског рата.

Лађевац је породица пореклом из околине Ужичке Пожеге у Златиборском округу. 
Највише Лађеваца живи у Доњој Добрињи и Пожеги, а затим у местима: Ужице, Висибаба, 
Глумач, Каленићи, Милићево Село, Лорет, Табановићи. Осим тога по неколико породица 
Лађевац живи у: Лаћарку, Сремској Митровици, Београду, Чачку, Нишу, Новом Саду, Пе-
тровцу, Великој Плани, Дивчибарама, Зајечару. Дванаест особа са презименом Лађевац су 
пописани 1948. године у околини Глине и Петриње, у Хрватској.116 Православно братство 
Лађевац (помињу се и као Лађевић) је живело у Херцеговини, у селу Лађевићи, које је по 
њима добило име. Доласком муслиманског становништва из Херцег Новог крајем XVII века, 
Лађевци су истерани из Херцеговине. Јевто Дедијер помиње да су се Лађевићи у средњем 
веку презивали Ладовићи.117 Три места под именом Лађевци постоје у близини: Краљева 
(познато по аеродрому), Чајнича и Челинца у БиХ. У Хрватској постоје насеља: Лађевац код 
Окучана, Горњи и Доњи Лађевац у саставу града Слуња. У Босуту је у XIX веку живела по-
родица Лађевчанин која је данас изумрла. Понегде се ово презиме писало скраћено: Лађевчан. 
Вероватно се ради о три варијанте истог презимена, јер презимена Лађевчанин и Лађевчан 
данас више нигде не постоје. Фамилија Лађевац је изумрла у Босуту.

Чајевићи су фамилија чије је презиме веома ретко. Забележени су у: Сремској Митро-
вици, Старој Пазови, Новим Бановцима и Аранђеловцу. У Републици Српској забележени 
су у: Соколцу, Палама, Миљевини, Фочи, Брчком, Равној Романији... Постоји муслиманска 
породица Чајевић у Новом Пазару и Сјеници и једна кућа у Рајевом Селу у Хрватској. У 
Другом светском рату погинуо је један члан ове фамилије. Породица Чајевић је данас из-
умрла у Босуту.

Матићи су породица настањена у Босуту пре Другог светског рата. У рату је погинуло 
5 чланова ове фамилије. Данас је ова породица изумрла у Босуту.

Милутиновићи су породица настањена у Босуту пре Другог светског рата. У рату су 
погинула 3 члана ове фамилије. Данас је ова породица изумрла у Босуту.

Бошковићи 1 су породица настањена у Босуту пре Другог светског рата. У рату су по-
гинула 2 члана ове фамилије. Данас је ова породица изумрла у Босуту.

114  http://www.montenegro.org.au/P.html
115  Презимена у Црној Гори, Цетиње, 2003, 215
116  Михајловић В, Српски презименик, Нови Сад, 2002, 665
117  Милићевић Р, Херцеговачка презимена, Београд, 2005, 453
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Миладиновићи су староседелачка породица у Босуту. У рату су погинула 2 члана ове 
фамилије. После рата је ова породица изумрла у Босуту.

Тутићи су веома бројна муслиманска породица у Санџаку. У Хрватској је презиме Тутић 
веома често (преко 1.000 становника), док се у БиХ среће подједнако код српског, хрватског 
и бошњачког становништва. Припадници фамилије Тутић живе у: Кузмину, Лаћарку, Ле-
жимиру, Сремској Митровици, Салашу Ноћајском, Мачванској Митровици, Шиду, Вашици, 
Грабовцима, Иригу, Новом Сланкамену, Панонији, Суботици, Хоргошу, Бачкој Тополи, Бајиној 
Башти, Рачи, Ваљеву, Београду, Бољевцима, Јакову, Брђанима, Кикинди, Сокобањи, Врању, 
Новом Саду, Жабљу, Бачу, Сремској Каменици, Буковцу, Футогу, Петроварадину, Беочину, 
Вршцу, Панчеву, Банатском Карловцу. У Црној Гори: Тутић (Шкријев), из Тутића у: Под 
Лепенац, Бјелојевиће и Пржишта (Мојковац); Доњи Колашин и Буљанине (Бијело Поље).118 
У Другом светском рату погинуо је један члан ове фамилије. Ова породица је данас изумрла 
у Босуту.

Ађански живе у Лаћарку, где су одселили из Босута, затим у: Врднику, Србобрану, Но-
вом Саду, Чантавиру, Бачкој Тополи, Шапцу, Варни, Београду, Падинској Скели. У Хрватској 
Ађански живе у: Дарди, Сплиту и Вису. Данас је ова породица изумрла у Босуту.

Панићи су породица настањена у Босуту пре Другог светског рата. У рату су погинула 
3 члана ове фамилије. Данас је ова породица изумрла у Босуту.

Савићи 1 су породица настањена у Босуту пре Другог светског рата. У рату су погинула 
4 члана ове фамилије. Данас је ова породица изумрла у Босуту.

Стефановићи су породица настањена у Босуту пре Другог светског рата. У рату је по-
гинуло 12 чланова ове фамилије. Данас је ова породица изумрла у Босуту.

Јовановићи 1 (Света Петка) су циганска породица која је у Босут доселила из Србије. У 
Другом светском рату погинуло је око 40 чланова ове фамилије. Данас у Босуту има 2 куће 
Јовановића: Владан (Николе) Јовановић (1977), са мајком Златом (1959); Бранко (Татомира) 
Јовановић (1958), са супругом Руменком (1959).

Ненадовићи (Ђурђевдан и Света Петка) су циганска породица која је у Босут доселила 
из Србије. У Другом светском рату погинуло је 8 чланова ове фамилије. Данас у Босуту има 4 
куће Ненадовића: Јован (Димитрија) Ненадовић (1959), са супругом Гроздом (1957); Љубиша 
(Николе) Ненадовић (1956), са супругом Дреном (1969) и ћеркама; Синиша (Николе) Ненадовић 
(1965), са супругом Љубицом (1968), ћерком и мајком Љубицом (1936); Жарко (Драгољуба) 
Ненадовић (1939). Јован Ненадовић слави Свету Петку, а остали Ненадовићи Ђурђевдан.

Радакови је циганска породица досељена у Босут пре Другог светског рата. Презиме 
Радак је веома распрострањено у Србији и Хрватској. Настало је као хипокористик од личног 
имена Радо, додавањем суфикса „-ак”. У Шибенику је као лично име потврђено 1267. године, 
у Славонији 1352. године, у Босни, Сплиту и Дечанима на Косову у 14. веку. Слична су пре-

118  Презимена у Црној Гори, Цетиње, 2003, 287
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зимена Радека, Радек, Радаковић и Радековић. Такође, постоји презиме Радек у Пољској.119 
Данас у Босуту има једна кућа браће Драгана (Обрада) Радака (1988) и Бошка (Обрада) Радака, 
са мајком Живаном Лазаревић (1963).

Николићи 1 су циганска породица која је у Босут доселила из Србије. У Другом свет-
ском рату погинуло је око 40 чланова ове фамилије. Данас је ова породица изумрла у Босуту.

Петровићи 2 су циганска староседелачка породица из Босута. У Другом светском рату 
погинуло је преко 40 чланова ове фамилије. Данас је ова породица изумрла у Босуту.

Гавриловићи су циганска староседелачка породица из Босута. У Другом светском рату 
погинуло је 10 чланова ове фамилије. Данас је ова породица изумрла у Босуту.

Ђурђевићи су циганска староседелачка породица из Босута. У Другом светском рату 
погинуло је 7 чланова ове фамилије. После рата је ова породица изумрла у Босуту.

Голубовићи су циганска староседелачка породица из Босута. У Другом светском рату 
погинуло је 6 чланова ове фамилије. Данас је ова породица изумрла у Босуту.

Станковићи 1 су циганска породица која је у Босут доселила из Равња. У току рата 
десетак Станковића је избегло у Равње. После рата је ова породица изумрла у Босуту.

Момировићи су циганска староседелачка породица из Босута. У Другом светском рату 
погинула су 2 члана ове фамилије. Данас је ова породица изумрла у Босуту.

Петрењеви су доселили у Босут из села Питрова, из Закарпатске Украјине. Били су по-
знати као воденичари. Петрењеви су русинске националности, али их у селу погрешно зову 
Русима. Понегде су се писали као Петриња. У Другом светском рату погинуло је 7 чланова ове 
фамилије, међу којима и две ћерке и два сина Стевана Петрења, који су страдали 1944. године 
у партизанима. Из ове породице је потекао судија Петар (Стевана) Петрењ, који је живео и 
радио у Новом Саду. Данас чланови фамилије Петрењ живе у Сремској Митровици и Новом 
Саду, где су одсељени из Босута, док је у Босуту остала једна кућа Зденка (Марка) Петрења.

Квас (Јовањдан) су доселили у Босут из Чешке. Презиме Квас највероватније води по-
рекло од словенског назива за пиће. Међу Словенима постоје много сличних презимена: 
словеначко Kvasnik, доњолужичко Kwas и Kwasnik, руско Квашенкин (1378) и Квашня (1380) 
и бугарско Квасников. Такође, код нас постоје модалитети овог презимена: Квасановић, Ква-
сина, Квасинин, Квасиловић, Квасић, Квашчен, Квашчепић.120 Десетак породица Квасових 
данас живе у: Кузмину, Бачкој Паланци, Панчеву, Београду, Лазаревцу... У Хрватској Квасови 
живе у: Винковцима, Ријеци, Задру, Вуковару, Осијеку, Селима, Герову, Муртеру, Чабру, Виру, 
Црним Лазима... У Другом светском рату погинуо је један члан ове фамилије. Данас у Босуту 
има једна кућа усвојеног сина Миленка Кваса – Брате (1907-1991), Славка Кваса (1955), његове 
супруге Јасмине (1961), сина Милоша (1981), ћерке Славице (1987) и мајке Анђелке (1935).

119  Шимуновић П, Наша презимена поријекло значење распрострањеност, Загреб, 1985, 94-95
120  Михајловић В, Српски презименик, Нови Сад, 2002, 519
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Шенекл је немачка породица, која је изумрла у Босуту и Војводини после Другог свет-
ског рата.

Ердег (Ördög) је мађарска породица досељена у Босут из Мађарске, преко Бачке или 
Баната. Предак Ердегових се доселио у XIX веку у Срем, где се бавио транспортом дрва на 
сплавовима дуж реке Саве. Поједини чланови ове фамилије су се писали Ердек. Босутске 
Ердегове зову још и Ференцови. Најстарији споменици Ердегових на босутском гробљу 
су: Ördög Antal (1828-1892), Ördög Erzsebet (1831-1902) и Ördög Jozsef (1829-1906), који је, 
највероватније, био веома богат човек, јер му је споменик направљен од скупоценог камена 
који је и данас веома добро сачуван. У Војводини Ердегових највише има у Бечеју, а затим 
у: Сремској Митровици (где су одселили из Босута), Лежимиру, Новом Саду, Тителу, Миле-
шеву, Бачкој Паланци, Руском Селу, Новом Кнежевцу, Банатској Тополи, Кикинди, Српском 
Крстуру, Башаиду, Сомбору, Суботици, Бачким Виноградима, Сенти, Горњем Брегу, Кањижи, 
Торњошу, Хоргошу, Палићу, Тотовом Селу, Хајдукову, Новој Црњи, Тоби, Зрењанину, Новом 
Милошеву, Ечки... Петнаестак породица Ердегових живи у Осјечко-барањској жупанији у 
Хрватској. Из ове породице су потекле три генерације познатих митровачких мајстора за по-
правку бициклова. У Другом светском рату погинуло је 5 чланова фамилије Ердег. У Босуту 
данас има једна кућа Томислава (Фрање) Ердега (1931) и његове супруге Радосаве (1932).

Лакатуш је мађарска породица досељена у Босут из Мађарске, преко Баната. Лакатуш 
је презиме забележено у Тителу (Бачка) 1733. године; у селу Ђурђић код Бјеловара (три особе 
1948. године). У Војводини Лакатушевих највише има у: Зрењанину, Елемиру и Александро-
ву, затим у: Шурјану, Радојеву, Томашевцу, Српском Итебеју, Српској Црњи, Лукином Селу, 
Перлезу, Мокрину, Бегечу, Новом Саду, Уздину, Сремској Митровици и једна породица у 
Београду. У Војводини, Славонији и Барањи постоји много бројнија породица са сличним 
презименом Лакатош, које je забележено 1948. године у: Белом Манастиру, Кутини, Наши-
цама, Вуковару, Бјеловару и Загребу. Ово презиме je настало од мађарске речи „lakatos”, у 
значењу бравар.121 У Другом светском рату погинуло је 6 чланова ове фамилије. У Босуту је 
ова породица изумрла.

Сеги (Szegi) је мађарска породица досељена у Босут из Мађарске, преко Бачке. Најстарији 
споменици Сегијевих на босутском гробљу су: Szegi Etelka (1898-1915) и Szegi Istvan (1863-
1936). Највише Сегијевих данас живи у Србобрану, а затим у другим местима у Војводини: 
Бечеју, Новом Саду, Бачком Градишту, Бачком Петровом Селу, Новом Кнежевцу, Сенти, 
Суботици, Трешњевцу, Мартоношу, Хоргошу, Бачкој Тополи, Орому, Кањижи, Тотовом Селу, 
Молу, Новом Селу, Кикинди, Чоки, Вршцу, Кајтасову, Кули, Колуту, Бачком Брегу, Зрењанину, 
Сремској Митровици и једна породица у Београду. Забележена је само једна породица Сеги у 
Кленовици у Хрватској, док су нешто бројнија презимена: Сегин, Сегињ и Сегиња. У Србији 
такође постоји нешто чешће презиме Сегић. У Другом светском рату погинуло је 7 чланова 
ове фамилије. У Босуту је ова породица изумрла.

Јелек је мађарска породица досељена у Босут из Славоније. У Хрватској данас постоје 
слична презимена: Јелековић и Јелековац, али нема презимена Јелек. Ова породица је изумрла 
у Босуту и Војводини.

121  Исто, 667
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Жунтер је био велепоседник у Босуту пре Другог светског рата. Само једна породица 
у Новом Саду носи презиме Жунтер, док је у другим деловима Војводине ово презиме непо-
знато. Презиме Жунтер се среће у Словенији, у местима: Горење, Мозирје, Љубљана, Брезје, 
Љубија, Тополшица, Низка, Дол-Суха, Прихова, Згорње Побрежје, Пољане, Стопник... Ово 
презиме је врло ретко у Хрватској. Највероватније долази из околине Плетернице. Жунтеро-
ви су после Другог светског рата живели у: Загребу, Опатији, Вуковару, насељима Лужани 
и Причац у општини Ориовац. У Босуту су Жунтерови изумрли, али су остали топоними: 
Жунтеров канал, Жунтерово гувно и њива Жунтерка.

Ужвар је презиме које вероватно потиче од ужарског заната, којим се бавио неко од пре-
дака. Десетак кућа са презименом Ужвар постоји у: Сремској Митровици, где су одселили 
из Босута, Шиду, Малом Београду, Бачкој Тополи, Кладову и Текији. У Хрватској постоји 
двадесетак породица сличног презимена Ужар. Породица Ужвар је изумрла у Босуту. У 
Србији, осим презимена Ужар, постоји и презиме Ужаревић. Ужаревићи су такође живели 
у Босуту, али су и они изумрли.

Гашпаровски (Никољдан) живе у: Селенчи, Бачу, Бачкој Паланци, Бачком Петровцу, 
Новом Саду, Београду. У Хрватској живе у Маринићима, Загребу и Борову. Много је чешћа 
скраћена варијанта презимена: Гашпар. У Босуту има једна кућа Живана (Стипе) Гашпаров-
ског (1947) и његове супруге Гроздане рођ. Лукић (1950).

Арамбашићи су хрватска породица, која је доселила у Босут из Шаренграда, у Хрватској. 
Арамбашићи су били млинари. Презиме Арамбашић, односно Харамбашић, настало је од 
речи харамбаша, која је настала спајањем арапско-турских речи „харами” (хајдук, одмет-
ник, отимач) и „баша” (поглавар). Варијанта презимена „Харамбашић” се јавља на про-
стору некадашње Војне крајине, а други модалитет „Арамбашић” у Далматинској Загори и 
Славонији код становништва штокавског наречја.122 Арамбашићи данас живе у: Кикинди, 
Новим Козарцима, Новом Саду, Темерину, Госпођинцима, Сиригу, Тителу, Турији, Врбасу, 
Бачком Јарку, Футогу, Србобрану, Петроварадину, Београду и околини, Крагујевцу, Бору, Риб-
ници, Штулцу, Крушевцу, Сокобањи. У Републици Српској Арамбашићи живе у: Бања Луци, 
Добоју, Градишки, Рибнику, Гаревцима, Гомјеници, Пискавици, Броду, Патковачи, Дворовима, 
Власеници, Дервенти, Љубији, Мркоњић Граду, Модричи, Стројицама, Хреши. У западној 
Херцеговини римокатолици Арамбашићи живе у месту Дриновци (општина Груде).123 Ово 
презиме је веома често широм Хрватске, где га носи преко 800 житеља. У Другом светском 
рату погинула су 3 члана ове породице. После рата ова фамилија је изумрла је у Босуту, али 
три породице Арамбашића живе у Црној Бари.

Мишкулин је хрватска породица која је доселила у Босут из Лике. У Подгорју и Лици 
ова фамилија се помиње 1683. године. Род Мишкулин води порекло од једног сина, од укуп-
но седморице синова властелина Гргура Владимировића – Рукавине, који је после турског 
освајања Босне са породицом пребегао са Неретве у Далмацију.124 Мишкулин је презиме које 
је веома распрострањено по целој Хрватској (преко 1.000 становника). У Србији свега десетак 
породица Мишкулинових живи у: Руми, Новом Саду, Сремским Карловцима, Зрењанину, 
Београду, Лешници, Алексинцу, Алексиначком Руднику. Ова фамилија је изумрла у Босуту.

122  Шимуновић П, Наша презимена поријекло значење распрострањеност, Загреб, 1985, 51
123  Милићевић Р, Херцеговачка презимена, Београд, 2005, 209
124  Ердељановић Ј, О пореклу Буњеваца, Београд, 1930, 83, 141
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Хорватовићи су хрватска породица која је доселила у Босут из Лике. Презиме Хорватовић 
је веома распрострањено по целој Хрватској. У Србији Хорватовићи живе у: Сремској Ми-
тровици, Новом Саду, Сремским Карловцима, Белој Цркви, Сомбору, Доњем Таванкуту, 
Шапцу, Бадовинцима, Београду, Свилајнцу, Крушевцу. Презиме Хорватовић је настало од 
најчешћег хрватског презимена Хорват које носи преко 22.000 житеља Хрватске, додавањем 
суфикса „овић”. Ово презиме је распрострањено искључиво на кајкавском језичком подручју, у 
некадашњој Славонији. Презиме Хорват је најфреквентније у Словенији и једно од најчешћих 
у Мађарској.125 У северној Босни код Градачца постоји муслиманско село Хорватовић.126 
Хорватовићи су изумрли у Босуту.

Изумрле и расељене староседелачке фамилије
Преко 200 фамилија које су живеле у Босуту пре Другог светског рата, данас су изумрле 

или су расељене:

125  Шимуновић П, Наша презимена поријекло значење распрострањеност, Загреб, 1985, 310-311
126  Ердељановић Ј, О пореклу Буњеваца, Београд, 1930, 167

1. Будимировићи
2. Воиновићи
3. Старчевићи
4. Исајловићи
5. Павловићи 1
6. Малешевићи
7. Николићи 1
8. Бошњак
9. Сеги

10. Лакатуш
11. Јелек
12. Мишкулин
13. Хорватиновићи
14. Бугарски
15. Ђурушковићи
16. Вујићи 1
17. Лађевчанин
18. Косанићи
19. Алановићи
20. Јокићи
21. Ђурићи 1
22. Михаиловићи 1
23. Милашевићи
24. Радивојевићи
25. Станићи 1
26. Максимовићи 1
27. Филиповићи 1
28. Ђуришићи
29. Милошевићи 1

30. Ађански
31. Миладиновићи
32. Марковићи
33. Турудићи
34. Боговац
35. Тепавац
36. Жунтер
37. Белићи
38. Тутићи
39. Пиља
40. Бирач
41. Ловчанин
42. Ловчевићи
43. Настићи
44. Пејновићи
45. Милутиновићи
46. Бошковићи 1
47. Сувајџићи
48. Златановићи
49. Чајевићи
50. Стокићи
51. Марицки
52. Борићи
53. Ђукићи
54. Голубовићи
55. Момировићи
56. Гавриловићи
57. Петровићи 2
58. Станковићи 1
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59. Савићи 1
60. Марићи 1
61. Ђурђевићи 1
62. Балиновићи
63. Јанковићи 1
64. Матићи
65. Тадићи
66. Туфегџићи
67. Милојевићи
68. Вурдеља
69. Сеничанин
70. Панићи
71. Павићи
72. Стефановићи
73. Ристићи 1
74. Ранковићи 1
75. Пантићи 1
76. Костићи
77. Жакићи
78. Сарићи
79. Вилићи
80. Пинчићи
81. Ђокићи 1
82. Владисављевићи
83. Котарлићи
84. Лађевац
85. Остојићи
86. Перићи
87. Мрква
88. Ужвар
89. Бруњај
90. Арамбашићи
91. Јуранићи
92. Матузовићи
93. Рељановићи
94. Пршан
95. Кмок
96. Шенекл
97. Фелди
98. Фађара
99. Ужаревићи

100. Шимићи
101. Беланићи
102. Шаготлићи
103. Велфлинг
104. Нојман

105. Бернхард
106. Хуберт
107. Цугли
108. Szöci
109. Бандер
110. Ђуричићи
111. Недељковићи
112. Зукановићи
113. Дугошија
114. Дабићи
115. Новоселац
116. Руњанин
117. Вукајловићи
118. Лазаревићи
119. Митровићи 1
120. Терзићи 1
121. Вујичићи
122. Лозјанин
123. Мавреновићи
124. Дакићи
125. Димићи
126. Трећак
127. Павлов
128. Попјованов
129. Субашићи
130. Лацковићи
131. Ивићи
132. Батаљски
133. Прерадовићи
134. Каролићи
135. Радовановићи
136. Степановићи
137. Дикићи
138. Кнежевићи
139. Томићи 1
140. Зечевићи
141. Покрајац
142. Сремчев
143. Мишковићи 1
144. Лазићи 1
145. Бајин
146. Мирићи
147. Селачки
148. Станачићи
149. Ђорђевићи
150. Бабићи 1
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Многе босутске староседелачке фамилије данас имају свега по једну или две куће, са 
претежно старачким домаћинствима. Потомство је углавном одсељено у град. Такође, један 
број породица нема мушких наследника који би наставили лозу и презиме. Овим породицама 
практично прети изумирање, односно расељавање са вековног огњишта.

По једну кућу имају породице: Вучетић 1, Лазовић, Будимчевић, Живанић, Миодраговић, 
Стојаковић, Ердег, Петрењ, Лукић 1, Квас, Миливојевић, Гламошлија, Вукмировић, Гашпа-
ровски, Туроман, Будечевић, Гргин...

По две куће имају фамилије: Мицић, Седларевић, Петровић 1, Јовановић 1, Антуновић, 
Дракулић...

По три куће имају породице: Крстић 1, Рауш, Станисављевић, Спаић, Перуновић...
По четири куће имају фамилије: Дрмановић, Ненадовић, Богдановић 1, Богдановић 2...

151. Каначки
152. Познановићи
153. Коларићи
154. Варуновићи
155. Грегурићи
156. Живковићи 1
157. Аћимовићи 1
158. Миловчев
159. Мирковићи
160. Лекићи
161. Синановићи
162. Ђулинац
163. Страхарски
164. Варга
165. Јурек
166. Јаићи
167. Плавшићи 1
168. Ивковићи 1
169. Нешковићи 1
170. Мартиновићи
171. Чудомировићи
172. Грегорићи
173. Јакићи
174. Папићи
175. Илићи 1
176. Станишићи
177. Вукмир
178. Мандићи
179. Цветиновићи
180. Микићи
181. Јајићи
182. Вулетићи
183. Миловановићи 1
184. Кресанов
185. Вукојевићи

186. Чанковићи
187. Мијатовићи 1
188. Симеуновићи
189. Косановићи
190. Нићифоров
191. Рунтићи
192. Умљеновићи
193. Косарићи
194. Теодоровићи
195. Анколићи
196. Цветков
197. Стојнићи
198. Суботићи 1
199. Узелац
200. Комненовићи
201. Мимчићи
202. Милетићи 1
203. Курепина
204. Свилокос
205. Скакун
206. Драгићевићи
207. Шејков
208. Сладојевићи
209. Радуловићи
210. Гајићи 1
211. Обрен
212. Кресојевићи
213. Батарски
214. Игрићи
215. Црнобарац
216. Жегарац
217. Богићи
218. Ћемерлићи
219. Радуновићи
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Пет кућа има породица Бродалић, осам кућа породица Миражић, а дванаест кућа по-
родица Обрадовић.

Историјат досељеничких породица
После Другог светског рата Босут је изнова насељен са преко 220 фамилија у око 300 

домаћинстава из: Босне и Херцеговине, Србије, Хрватске и других места у Војводини. Били 
су то углавном економски емигранти, док колониста није било. Највећи таласи досељавања 
у Босут били су из географских области: Колубаре, Јадра, Подриња, Поцерине, Мачве, затим 
из Семберије, са Мајевице, и из источне Босне. Међутим, већ после неколико деценија од по-
новног насељавања Босута, креће процес исељавања у градске центре и иностранство. Данас 
је више од стотину досељеничких породица изумрло или расељено у Сремску Митровицу, 
Нови Сад, Београд и друга места.

Приликом насељавања људи су куповали обрадиву земљу по повољној цени и на њој 
су градили привремене куће. Оранице и плацеви су били релативно јефтини, јер је више од 
половине становништва Босута страдало у Другом светском рату.

Процес асимилације досељеничког становништва из Босне и Србије никада није у пот-
пуности довршен, јер досељеници чине већину становништва Босута (преко 80%). Међутим, 
пошто се у Босуту рађа и четврта генерација потомака досељеника, асимилација посте-
пено узима маха, посебно у погледу екавице, коју сва школска деца говоре без разлике. 
Склапањем бракова, кумстава и пријатељстава, почетне нетрпељивости између староседе-
лачког и досељеничког становништва данас су углавном превазиђене.

Списак досељеника у Босут после
Другог светског рата127

Досељеници из Босне и Херцеговине:

Редни
број Породица и домаћин који се доселио Место из којег је 

породица досељена

1. Глишић (Живан и Драгољуб) Балатун
2. Томашевић (Томо и Драган) Балатун
3. Јовановић 2 (Стеван) Балатун
4. Благојевић 1 (Марко) Балатун
5. Млађановић (Илија) Балатун
6. Бешлић (Миодраг) Балатун
7. Зарић 3 (Илија) Балатун
8. Лазић 2 (Пантелија) Трњаци
9. Наранчић (Вукадин) Трњаци

127  Редним бројевима су означене породице које се идентично презивају, а нису у међусобном сродству. (прим. аут.)
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10. Рашевић (Горан) Трњаци
11. Ђокић 3 (Петар) Дворови
12. Божић 1 (Жико) Међаши
13. Јовић 3 (Милева, рођ. Божић) Међаши
14. Васић 2 (Брана) Међаши
15. Ивковић 2 (Милан) Јелаз
16. Љубинковић (Милан) Доњи Бродац
17. Јовановић 3 (Јован) Доњи Бродац
18. Томић 2 (Илија) Доњи Бродац
19. Стевић 2 (Лазар и Славко) Даздарево

20. Недић 1 (Јелисија, Здравко и Душан, Милка, 
Даринка и Савка) Гувниште, Даздарево

21. Млађеновић (Славко) Остојићево
22. Благојевић 2 (Остоја и Драгомир) Остојићево
23. Симић 1 (Слободан) Велика Обарска
24. Алексић (Илија) Гајићи, Батковић
25. Јефтић (Милан) Гајићи, Батковић
26. Павловић 2 (Максим) Клис, Батковић
27. Илић 2 (Здравко) Липовица, Батковић
28. Николић 7 (Живан) Липовица, Батковић
29. Бобић (Стеван) Марићи, Батковић
30. Прангашевић (Илија) Каравласи, Батковић
31. Радосављевић (Стево и Бошко) Каравласи, Батковић
32. Лукић 5 (Предраг) Каравласи, Батковић
33. Маринковић (Ђорђе) Каравласи, Батковић
34. Вујић 2 (Трифко) Средња Чађавица
35. Милошевић 2 (Милан) Градац, Д.Чађавица
36. Кичић (Ивица) Градац, Д.Чађавица
37. Јовановић 8 - Џелић (Симеун) Градац, Д.Чађавица
38. Петровић 4 (Петар) Горње Црњелово
39. Манојловић (Јеленко – Јеврем) Кацевац, Бијељина
40. Гаврић (Васкрсије) Пиперци, Бијељина
41. Цвијетиновић (Цвијетин) Тобут
42. Симић 2 (Ђорђо и Живан) Тобут
43. Стевић 1 (Алекса и Недељко) Тобут
44. Максић (Цвијетин) Тобут
45. Стјепановић (Миодраг, Радо и Војислав) Тобут
46. Максимовић 2 (Ђоко) Тобут
47. Поповић (Ђоко) Тобут
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48. Медић (Благоје и Петар) Тобут
49. Драгић (Вукашин, Драгомир, Петар, Живан) Тобут
50. Бошковић 2 (Крсто и Цвијетин) Тобут
51. Пајић (Неђо) Богутово Село
52. Митровић 2 (Млађен) Богутово Село
53. Миловановић 3 (Милован) Богутово Село
54. Гајић 2 (Ђоко) Пушковац
55. Јовић 1 (Божидар) Пушковац
56. Јевтић 2 (Стеван) Доња Трнова
57. Ђокић 2 (Радомир) Малешевци
58. Миљановић (Јован) Угљевик
59. Бабић 2 (Симо и Вукашин) Суво Поље
60. Тешић 2 (Лука и Радивоје) Суво Поље
61. Јовановић 4 (Рајко) Суво Поље
62. Лазић 3 (Цвијетко) Мезграја
63. Којић (Душан) Мезграја
64. Мијатовић 2 (Милош) Мезграја
65. Мацановић (Ђорђо) Пожарница
66. Томић 3 (Ђорђо) Пожарница
67. Јевтић 1 (Паћо) Растошница, Зворник
68. Јовић 2 (Владимир и Јово) Растошница, Зворник
69. Тејић (Винко) Челопек, Зворник
70. Ристић (Милан) Сопотник, Зворник
71. Рикић (Милан) Скочић, Зворник
72. Пејић (Данило) Градачац

73. Павловић 3 (Ђорђе, Недељко, Мирко, Љубисав, 
Радиша) Вранешевићи, Братунац

74. Станојевић 1 (Цветко и Миленко) Вранешевићи, Братунац
75. Дамњановић (Дамјан, Богдан, Драгомир) Вранешевићи, Братунац
76. Максимовић 3 (Новак) Вранешевићи, Братунац
77. Крстић 4 (Војин) Тегаре, Братунац
78. Савић 3 (Радисав) Тегаре, Братунац
79. Николић 4 (Богомир) Тегаре, Братунац
80. Филиповић 2 (Милорад) Лозница, Братунац
81. Крстић 6 (Драго) Лозница, Братунац
82. Миловановић 2 (Стојан) Лозница, Братунац
83. Вучетић 2 (Перо и Јово) Лозница, Братунац
84. Николић 5 (Василије) Побрђе, Братунац
85. Зарић 1 (Радомир) Магдовићи, Братунац
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86. Зарић 2 (Обрен) Боровац, Братунац
87. Андрић (Славољуб) Руљевићи, Братунац
88. Савић 2 (Богдан и Стојан) Вољавица, Братунац
89. Петровић 6 (Бранислав и Радисав) Опарци, Братунац
90. Пантић 2 (Богдан) Слапашница, Братунац
91. Стојановић 2 (Радоје, Недељко) Ажлица, Сребреница
92. Живановић 2 (Видоје и Милош) Дучићи, Сребреница
93. Кандић (Јован) Кострача, Власеница
94. Петровић 5 (Петар) Дубраве, Брчко
95. Гатаревић (Неђо) Станови, Брчко
96. Јовичић 3 (Недељко) Бузекара, Брчко

97. Лукач (Миленко) Г. Шеховци, Мркоњић 
Град

98. Кашић (Андрија) Мишковци, Дервента
99. Јовичић 2 (Милован) Вишњик, Дервента
100. Голо (Слободан) Габела
101. Деспенић (Шпиро) Губин, Ливно
102. Ерцег (Анђа) Љубушки
103. Милић (Војо) Ћетојевићи, Илијаш
104. Јовановић 7 (Драгослав) Градишће, Зеница
105. Јовановић 7 (Васо) Печуј, Зеница
106. Јовановић 7 (Славко) Свиће, Зеница
107. Хрвач (Вернер) Дривуша, Зеница
108. Илић 4 (Илија) Предрази, Завидовићи
109. Стакић (Јован) Стакићи, Завидовићи
110. Лукић 3 (Гојко) Суха, Завидовићи
111. Пијуновић (Госто) Карачић, Завидовићи
112. Тешановић (Жарко) Доња Бочиња, Маглај
113. Пилиповић (Тодор) Грмуша, Бихаћ
114. Мишковић 2 (Боро) Доње Ратково, Кључ
115. Ескић (Рајко) Варјаче, Котор Варош
116. Николић 6 (Данко) Добој
117. Стојковић (Гојко) Србац
118. Блесић (Драгоја) Вилуси, Бања Лука

Досељеници из Србије:

119. Михајловић 2 (Живорад, Војислав) Равње
120. Ивић (Будимир, Лазар, Рада и Мика) Равње
121. Станковић 2 (Драгољуб) Равње



248

122. Домчић (Бранко) Равње
123. Кузмановић (Радомир) Равње

124. Николић 3 (Томо, Драган, Живорад, Бранко, 
Младен, Миша, Лала) Равње

125. Баџић (Драгутин) Равње
126. Ковачевић 2 (Цветин) Равње
127. Вукић (Слободан и Иво – Ђока) Равње
128. Стијаковић (Милорад) Равње
129. Бакочевић (Драгорад) Равње
130. Белић (Димитрије – Диша) Равње
131. Банчевић (Стеван) Равње
132. Аћимовић 3 (Слободан) Равње
133. Миросавић (Драгољуб – Баја) Црна Бара
134. Ђурђевић 2 (Драгомир) Црна Бара
135. Петрић (Драгољуб) Црна Бара
136. Коларевић (Миодраг) Црна Бара
137. Мутавџић (Светозар – Цвеја) Црна Бара
138. Илић 3 (Слободан) Црна Бара
139. Ђурић 2 (Владан) Црна Бара
140. Драјић (Ђурађ) Салаш Црнобарски
141. Аћимовић 2 (Гојко) Баново Поље
142. Новаковић 2 (Михајло) Баново Поље
143. Квачановић (Мијајло) Богатић
144. Црепајац (Миодраг) Мачванска Митровица
145. Минић (Горан) Салаш Ноћајски
146. Ерцеговчевић (Живорад и Чедомир) Клење
147. Суботић 2 (Живадин) Клење
148. Плавшић (Живан и Никола) Драгодол, Осечина
149. Лукић 2 (Стојко, Велизар и Милоје) Драгодол, Осечина
150. Војисављевић (Александар, Богдан, Милутин) Драгодол, Осечина

151. Ранковић 2 (Вукашин, Момчило, Милојко, 
Милован, Милинко) Драгодол, Осечина

152. Митровић 3 (Здравко) Драгодол, Осечина

153. Милинковић (Чедомир, Радомир, Војкан, 
Радосав) Драгодол, Осечина

154. Тешић 1 (Александар) Драгодол, Осечина
155. Нешковић 2 (Драгомир и Љубисав) Драгодол, Осечина

156. Јевтић 3 (Здравко, Живота, Гојко, Живорад, 
Гвозден) Драгодол, Осечина

157. Крстић 3 (Предраг, Радован, Иван, Александар) Драгодол, Осечина
158. Павловић 4 (Божидар) Драгодол, Осечина
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159. Јовановић 5 (Гвозден) Драгодол, Осечина
160. Бојчић (Мијодраг) Драгодол, Осечина
161. Нинковић (Спасоје и Велизар) Лопатањ, Осечина
162. Живановић 1 (Златомир) Лопатањ, Осечина
163. Јовановић 6 (Драган) Суводање, Осечина
164. Јовичић 1 (Миливој) Гуњаци, Осечина
165. Стаменковић (Бранко) Остружањ, Осечина
166. Станић 2 (Велибор) Дреновић, Ваљево
167. Синаџић (Србољуб) Мионица
168. Трнинић 1 (Матија) Брадић, Лозница
169. Станимировић (Борисав) Лозничко Поље, Лозница
170. Ранковић 3 (Милан) Лозничко Поље, Лозница
171. Црногорчевић (Видоја) Цикоте, Лозница
172. Даничић (Рајко) Јошева, Лозница

173. Новаковић 1 (Слободан) Оровичка Планина, 
Љубовија

174. Томић 4 (Радосав) Оровичка Планина, 
Љубовија

175. Божић 2 (Лука, Станимир) Оровичка Планина, 
Љубовија

176. Танасковић (Владимир) Заглавак, Бајина Башта
177. Милетић 2 (Милутин) Плана, Параћин
178. Игњатовић (Драгиша) Забојница, Кнић
179. Пешић (Владимир) Бричевље, Лесковац
180. Стошић (Светислав) Горновац, Трговиште
181. Стојановић 1 (Синиша) Лозан, Сврљиг
182. Крстић 2 (Светислав) Комарица, Власотинце
183. Николић 2 (Добросав, Стамен, Слободан, Данило) Личје, Гаџин Хан
184. Јурић (Драган) Шабац
185. Куртановић (Халид) Глухавица, Тутин
186. Станојевић 3 (Петар) Кладово

Досељеници из Хрватске и Македоније:

187. Ранић (Ђуро – Ђука) Горњи Богићевци,
Нова Градишка

188. Марић 2 (Витомир) Нова Градишка
189. Љиљак (Жељко) Боровац, Окучани
190. Сувајац (Петар и Радо) Окучани
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191. Прица (Миленко и Стева) Горња Трнава, Окучани

192. Дулић (Душан) Чечавачки Вучјак, 
Славонска Пожега

193. Трнинић 2 (Горан) Тења, Осијек
194. Кривошија (Стеван) Плавно, Книн
195. Простран (Бојан) Смоковић, Задар
196. Томашић (Антон – Тончек) Вукановец, Чаковец
197. Чинкл (Мартин) Сибињ, Славонски Брод
198. Миколић (Иван – Фрања) Ораховица
199. Маљковић (Милан) Горња Ступница, Двор
200. Ћировски (Владо) Тетово, Македонија

Досељеници из других места у Војводини:

201. Ковачевић 1 (Жика) Сремска Рача
202. Свобода (Станислав - Звонко) Сремска Рача
203. Станојевић 2 (Ђорђе) Кузмин
204. Вукадиновић (Сава) Кузмин
205. Сушић (Миодраг – Мија) Кузмин
206. Шумарски (Дејан) Мартинци
207. Грбић (Љубан) Сремска Митровица
208. Лозјанин (Владимир) Вишњићево
209. Милановић (Стеван – Брата) Вишњићево
210. Белановић (Лазар – Бата) Ердевик
211. Видојевић (Живан) Вашица
212. Анојчић (Драгиша) Манђелос
213. Јуришић (Слободан) Мала Ремета
214. Симић 3 (Предраг) Крчедин
215. Петровић 3 (Павле – Паја) Доњи Товарник
216. Релић (Миленко) Батровци
217. Гушић (Душан) Велики Радинци
218. Остојић (Миле) Бачинци
219. Ралић (Здравко) Јарак
220. Јанковић 2 (Ференц) Бездан
221. Соларов (Тодор – Тоша) Тител
222. Живковић 2 (Ђорђе) Ђурђево, Жабаљ
223. Пешко (Радослав) Житиште
224. Адам (Љубомир – Љубиша) Врачев Гај, Бела Црква
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Порекло фамилија досељених у Босут после 
Другог светског рата

Досељеници из Семберије и са Мајевице

Област Семберије и Мајевице је у другој половини XVIII и првој половини XIX века 
потпуно опустела, јер се становништво масовно исељавало у Србију. Исељавање је било 
интезивно нарочито после Првог и Другог српског устанка. Такође, честе епидемије куге 
допринеле су да цела Семберија остане без становништва и зарасте у велике, непроходне 
шуме. Нови досељеници су крчили ове шуме и оснивали села. У периоду од 1740. до 1878. 
године Семберија и Мајевица су насељене претежно становништвом из Херцеговине. Осим 
Херцеговине, досељеници су стизали из Црне Горе, (Никшићани, Пипери, Дробњаци), а не-
што мање из: Бирча, околине Грачанице, Посавине, Крајине и Лике.128

Талас насељавања Босута из Семберије и са Мајевице кренуо је после Другог светског 
рата, пре свега због економских разлога. У Босут је доселило 40-так фамилија из семберских 
села: Балатуна, Трњака, Дворова, Међаша, Јелаза, Доњег Броца, Даздарева, Остојићева, Ве-
лике Обарске, Батковића, Средње Чађавице, Доње Чађавице, Горњег Црњелова, Кацевца и 
Пипераца... Око 30-так породица досељено је у Босут из мајевичких села: Тобута, Богутовог 
Села, Пушковца, Доње Трнове, Малешеваца, Угљевика, Сувог Поља, Мезграје, Пожарнице, 
Сопотника, Растошнице, Челопека, Градачца, Скочића...

Из семберског села Батковића је досељено у Босут 10 фамилија. Батковић је село у 
општини Бијељина, у Републици Српској. Батковић се дели на засеоке: Гајићи, Гојсовац, 
Каравласи, Клис, Липовица, Марићи и Мала Обарска. Према попису становништва из 1948. 
године, Батковић је имао 3.367 становника и био је седиште општине. Године 1971. Батковић 
је имао 3.841 житеља, да би 1991. године имао 3.478 душа.

Из Балатуна је досељено у Босут 7 породица. Балатун је село у општини Бијељина, у 
Републици Српској. Према попису становништва из 1961. године Балатун је имао 1.473 ста-
новника, 1971. године 1.444 житеља, 1981. године 1.400 мештана, а 1991. године 1.295 душа.

По три фамилије су досељене у Босут из: Доњег Броца, Трњака и засеока Градац у Доњој 
Чађавици. По 2 породице су досељене из: Међаша, Остојићева и Даздарева. По једна поро-
дица се доселила из: Дворова, Јелаза, Велике Обарске, Горњег Црњелова, Средње Чађавице, 
Кацевца и Пипераца.

Из мајевичког села Тобута доселило се у Босут 10 фамилија. Тобут је насеље у Општини 
Лопаре, у Републици Српској. Према попису становништва из 1991. године, Тобут је имао 
1.424 становника.

По 3 породице су досељене из: Мезграје, Сувог Поља и Богутовог Села. По 2 породице 
су доселиле из: Пушковца, Пожарнице и Растошнице. По једна породица се у Босут доселила 
из: Угљевика, Доње Трнове, Малешеваца, Челопека, Сопотника, Скочића и Градачца.

Једног део досељеника из Семберије и са Мајевице формирао је дивље насеље на Врач-
ком пољу. Ту су живели следећи досељеници са својим породицама: Ђоко Максимовић, 
Цвијетин Максић, Војислав Стјепановић, Миодраг Стјепановић, Радо Стјепановић, Цвијетин 
Цвијетиновић, Алекса Стевић, Недељко Стевић, Ђорђо Симић, Живан Симић, Максим 

128  Кајмаковић Р, Семберија – етнолошка монографија, 1974, 17-19
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Павловић, Жико Николић, Крсто Бошковић, Драгомир Драгић, Петар Ђокић... Ово насеље 
је расељено приликом комасације, када су појединим власницима парцела додељени кућни 
плацеви у замену за оранице, док су други сами куповали плацеве и градили куће. Из насеља 
Врачко поље последња се иселила Милица Симић (1935) после 2000. године.

Изван села, на Липици, живели су: Тома Рауш, Лазар Стевић, Славко Стевић, Живан 
Глишић, Томо Томашевић, Илија Алексић, Милован Миловановић, Јелисија Недић... Поред 
савског насипа, десно од завршетка Јовановићеве улице живели су: Радован и Милија Крстић 
са децом и Рајко Даничић са породицом. На савском полоју живела је Стана Новаковић са 
децом и Добросав Николић. Такође је било мештана староседелаца који су проводили доста 
времена на салашима западно од села. Ту су људи ноћивали у колибама, покрај стоке коју 
су истеривали на пашњаке.

Млађеновићи (Ђурђевдан) су доселили у Босут из Остојићева (Свињаревца), одакле 
је дошао Славко Млађеновић (1930) и супруга Лепосава (1935-2002). Млађеновићи, заједно 
са Гајићима и Петковићима, потичу од три брата: Млађена, Гаје и Петка. Насељавају де-
лове Остојићева познате као Карновача и Центар.129 Данас у Босуту има једна кућа Славка 
Млађеновића.

Благојевићи 2 (Јовањдан) су доселили у Босут из Остојићева. Дошли су браћа по оцу 
Ивану: Остоја (1947) и Драгомир, као и њихова сестра Зорка (1948), удата у Живаниће. Иван 
Благојевић се доселио у Остојићево из Батковића, после женидбе са Даринком Крстић.130 Данас 
у Босуту има једна кућа Остоје Благојевића, његове супруге Станојке – Цане (1953) и сина 
Радоја (1977), као и једна кућа у Сремској Митровици, где је одселио Драгомир Благојевић 
са породицом.

Недићи (Симуњдан) су доселили у Босут из засеока Гувниште код Даздарева. Доселили 
су се Јелисија Недић, са супругом и синовима: Лазаром (1937-2009), Славком (1941-1999), 
Јованом (1943-2011), Слободаном (1945), Милорадом (1950) и Борисавом (1953-2011) и ћеркама: 
Росом (1939), удатом у Обрадовиће и Драгицом, удатом у село Визић. Браћа Здравко Недић 
(1939-1992) и Душан Недић (1936-1970), који нису у блиском сродству са Јелисијином породи-
цом, доселили су се, такође, из Гувништа у Босут. У Босут су се из Гувништа доселиле и три 
сестре: Савка Недић (1934), Даринка Недић (1923-1975) и Милка Недић-Арамбашић (1918-1985). 
У Гувниште су Недићи дошли из Грачанице код Градачца, у БиХ.131 У Бијељину је одселио 
из Босута Владан (Лазара) Недић (1980). Данас у Босуту има 7 кућа Недића, Јелисијиних 
потомака: Милорад, са супругом Љубицом (1958), сином Мирославом (1979), снајом Цвијом 
и двоје унучади; Бошко (Милорада) Недић (1975), са женом и три ћерке; Велибор (Лазара) 
Недић – Бећко (1982), са мајком Цветом (1950); Слободан Недић; Драган (Славков) Недић 
(1976), са супругом и три ћерке, Зоран (Славков) Недић (1978), са супругом Биљаном (1984), 
сином Славком (2007), ћерком Драганом (2004) и мајком Анђом (1958); Живана (Драгољуба) 
Недић, рођ. Миражић (1947). У Босуту данас има две куће Здравкових потомака: Милош 
Недић (1967), са мајком Војком (1941); Рајко Недић (1974), са супругом Зорицом (1982), сином 
Здравком и три ћерке. Такође, у Босуту данас има једна кућа Савке (Радована) Недић (1934).

129  Николић Д, Остојићево (Свињаревац) – монографија, Бијељина, 1995, 52
130  Исто, 55
131  Кајмаковић Р, Семберија – етнолошка монографија, 1974, 23
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Симићи 1 (Никољдан) су доселили у Босут из Велике Обарске, одакле је дошао Слобо-
дан Симић. Данас у Босуту има једна кућа Слободанове удовице Госпаве (1931) и једна кућа 
Драгана (Слободана) Симића (1960), са супругом Зорком (1953) и ћеркама Мирјаном (1985) 
и Иваном (1986), док у Сремској Митровици живи пекар Стеван (Слободана) Симић (1954), 
са породицом.

Стевићи 2 (Крстовдан) су доселили у Босут из Даздарева: Лазар (Марка) Стевић (1933-
2002), са супругом Аницом (1933-2007) и ћеркама Илинком и Славицом и Славко (Драгоми-
ра) Стевић (1932), са супругом Милодрагом (1930-2004). У Даздарево су Стевићи дошли из 
Пушковца.132 Данас у Босуту има једна кућа Славка Стевића и његових синова Мила (1963) 
и Слободана (1967).

Љубинковићи (Ђурђевдан) су доселили у Босут из Доњег Броца, одакле је дошао Милан 
Љубинковић (1946-2011). Према предању, три брата: Љубинко, Нестор и Лакета доселили су 
у Доњи Бродац из Невесиња у Херцеговини. Од њих потичу: Љубинковићи, Несторовићи и 
Лакетићи (звани Василићи и Танасићи). Све ове породице славе Јовањдан.133 Љубинковића 
има доста у Мачви: у Ноћају, где се помињу од 1829. године,134 Мачванској Митровици, Глуш-
цима и другим селима. Највероватније су у Мачву доселили из Босне. Данас у Босуту има 
једна кућа Миланове удовице Јованке Љубинковић (1935), рођ. Ераковић, са сином Предрагом 
(1973), снајом Сањом (1974) и унуцима Михајлом (2000) и Николом (2004).

Томићи 2 (Никољдан) су доселили у Босут из засеока Карин Пут у Доњем Броцу, одакле 
је дошао Илија Томић (1936-1988), који се оженио Босућанком Маријом Арамбашић (1941). У 
Доњи Бродац су се Томићи доселили из Богатића. Данас у Босуту има једна кућа Илијиног сина 
Мирослава Томића – Бате (1964) и његове мајке Марије. У Доњем Броцу такође има Томића.

Јовановићи 3 (Стјепањдан) су доселили у Босут из Доњег Броца: Јован (1899-1962), са 
супругом Ђурђијом (1898-1962), сином Илијом (1926-1999) и снајом Јелисавком (1925-1981), 
сином Милошем (1929-1992) и снајом Маријом (1934-2011). Данас у Босуту има две куће 
Јовановића: Матија (Илије) Јовановић – Миле (1949), са супругом Госпавом (1947), сином 
Илијом (1974), снајом Наташом (1980) и унуцима Мирославом (2004) и Мирјаном (1998); Јован 
(Милоша) Јовановић (1956), са супругом Ружицом (1963) и четири ћерке: Маром, Душанком 
(1989), Јованом (1991) и Милом.

Ивковићи 2 (Никољдан) су доселили у Босут из Јелаза, одакле је дошао Милан Ивковић 
– Чаруга (1944-1999). У Херцеговини Ивковићи живе у Бијелој Рудини (Билећа), Дрежњу, Био-
граду и Удрежњу (Невесиње), Малој Грачаници (Гацко) и Дабру (Столац). У Бијелој Рудини и 
Дрежњу убрајају се међу најстарије фамилије. Према предању, старином су из Тесалије, одакле 
су доселили у Бијелу Рудину за време српског кнеза Часлава. Из Бијеле Рудине прешли су 
у Дрежањ око 1700. године због зулума Ченгића са Загорја.135 Данас у Босуту има једна кућа 
Миланове удовице Косане Лукић и једна кућа старијег Милановог сина Синише Ивковића 
(1969), са супругом Бранком (1971) и сином Миланом (1991). Миланов млађи син, Радиша 
Ивковић (1970), са супругом Тањом (1976) и сином Огњеном живи у Сремским Карловцима.

132  Исто
133  Исто, 21
134  Мишчевић З, Богом дана Мачва, Мачванска Митровица, 2004, 23
135  Милићевић Р, Херцеговачка презимена, Београд, 2005, 387-388
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Бешлићи (Јовањдан) су доселили у Босут из Балатуна, одакле је дошао Миодраг Бешлић 
(1944), са супругом Маром (1946), синовима Војиславом – Војком (1966) и Предрагом – Бра-
цом (1968). Бешлићи су у Балатун доселили из Црњелова.136 Презиме Бешлић се појављује у 
Босни и Херцеговини код православних, муслимана и римокатолика. Бешлићи данас живе у 
Јамени, Моровићу, Београду, Новом Саду, Врбасу, Футогу, Руменци, Бачкој Паланци, Деспо-
тову, Сремским Карловцима, Лозници, Суботици, Бајмоку, Ади, Бездану, Сомбору, Апатину, 
Бачком Брегу, Риђици, Хајдучици, Дубовцу... У Републици Српској Бешлића има у: Доњем 
Црњелову, Балатуну, Батковићу, Поповима, Бијељини, Дервенти, Прњавору, Вршанима и 
другим местима. Бешлића има доста по целој Хрватској, где живи преко 1.600 житеља са 
овим презименом, као и у Федерацији БиХ. Данас у Босуту има две куће Бешлића: Мио-
драг са супругом Маром, сином Војиславом, снајом Миланком (1967) и унукама: Маријом, 
Јованком, Миленом и Јеленом; Предраг са супругом Зорицом (1965), сином Миодрагом и 
ћерком Милицом.

Млађановићи (Михољдан) су доселили у Босут из Балатуна, одакле је дошао Илија 
(Млађана) Млађановић (1955). Млађановићи или Младеновићи (Никољдан) су доселили у 
Балатун из Салаша у Србији, где су се раније презивали Танацковићи.137 Данас у Босуту има 
једна кућа Илије Млађановића, са супругом Илинком (1954), сином Младеном (1978), снајом 
Милијаном и два унука.

Томашевићи (Ђурђевдан) су доселили у Босут из Балатуна, одакле је дошао Томо 
Томашевић (1908-1993) и супруга Василија, са синовима: Здравком и Савом (1954) и ћеркама: 
Љубицом, Надом, Милицом и Рајом. Много година касније доселио се из Балатуна Дра-
ган (Цвијетана) Томашевић (1960), који је ушао у кућу Славице (Стевана) Боговац (1958). 
Томашевићи су у Балатун доселили из Невесиња у Херцеговини.138 Томашевић је веома 
распрострањено презиме међу православним живљем у западним крајевима. Православни 
Србин Михајло Томашевић, досељеник са босанско-далматинско-личке тромеђе, помиње се 
1556. године у Жумберку, у Хрватској. Има доста поунијаћених Томашевића који се помињу у 
XIX веку у: Бачкој, Лици, околини Сиња, Омиша, Макарске и Сплита.139 У Хрватској живи 
око 2.000 житеља са презименом Томашевић. Данас у Босуту има две куће Томашевића: 
Душанка Томашевић (1957), са синовима Владиславом (1979) и Томиславом (1981); Драган 
Томашевић са супругом Славицом, сином Цветином и ћерком Анђом. У Балатун се одселио 
из Босута Сава (Томе) Томашевић.

Глишићи (Ђурђиц) су доселили у Босут из Балатуна, одакле су дошла браћа: Живан 
Глишић (1934), са супругом Милевом (1935) и Драгољуб Глишић (1929-2007), са супругом 
Невеном (1930-2010). Данас у Босуту има две куће Глишића: Живан и Милева Глишић, са 
сином Зораном (1965), снајом Радинком (1968), унуком Радованом (1987) и унуком Зораном 
(1989); удовица Михајла (Драгољуба) Глишића, Славица Глишић (1965), са ћеркама: Неном 
и Слађаном, док се трећа ћерка Драгана удала у Јелаз.

136  Кајмаковић Р, Семберија – етнолошка монографија, 1974, 20, 23
137  Балатун – монографски приказ, 1980,18
138  Исто
139  Ердељановић Ј, О пореклу Буњеваца, Београд, 1930, 163
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Благојевићи 1 (Никољдан) су доселили у Босут из Балатуна, одакле је дошао Марко 
Благојевић са супругом Ружом. Данас у Босуту има једна кућа Драгише (Марка) Благојевића 
(1967), са супругом Светланом (1970), синовима: Николом (1991) и Стефаном (1996) и мајком 
Ружом (1945). Старији Марков син Радиша Благојевић, са женом, ћерком и два сина близанца, 
одселио је из Босута у Смедеревску Паланку.

Јовановићи 2 су доселили у Босут из Балатуна, одакле је дошао Стеван Јовановић (1944-
1997). Данас у Босуту има једна кућа Стеванове удовице Ружице Јовановић (1940).

Зарићи 3 (Никољдан) су доселили у Босут из Балатуна, одакле је дошао Илија (Вука-
шина) Зарић (1961), са супругом Госпојинком (1963), ћерком Жељком (1982) и сином Жељком 
(1984). Данас у Босуту има једна кућа Илије и Госпојинке Зарић.

Лазићи 2 (Лучиндан) су доселили у Босут из Трњака, одакле је дошао зидар Пантелија 
Лазић – Паја (1940-2009), који је ушао у кућу Миломирке Ранковић – Мице (1950). Лазићи 
(Свети Лука) су доселили у Трњаке из Тутњевца.140 Данас у Босуту има једна кућа Горана 
(Пантелије) Лазића (1972), његове мајке Миломирке и деде Вукашина Ранковића.

Наранчићи (Стјепањдан) су доселили у Босут 1955. године из Трњака, из засеока Горњи 
Трњаци. Доселио се Вукадин Наранчић (1924-1992), са супругом Софијом (1934-1982) и сином 
Живаном – Жиком (1951-2009). Ова породица се данас пише Наранџић. Наранчићи су стара 
фамилија у Грбешима (Брда требињска) и Требињу, где славе Аранђеловдан. Није познато 
одакле су дошли у Грбеше, али породично предање тврди да су се ту доселили пре неколико 
векова. У Грбешима има увек од 2-4 куће Наранчића. Доста Наранчића се иселило из Грбеша, 
па их данас има у: Вршцу, Клеку, Никшићу, Хан Пијеску, Госпићу, Чикагу, Калифорнији, 
Аргентини.141 Наранџићи су у Боку Которску доселили из Херцеговине.142 Презиме потиче 
највероватније од личног женског имена Наранча. Данас у Босуту има једна кућа Вукадиновог 
унука Златка (Живана) Наранџића (1972), његове супруге Јелице (1973) и синова Вукадина 
и Миће.

Божићи 1 (Лучиндан) су доселили у Босут 1953. године из Међаша. Доселио се ковач 
Жико Божић (1906-1982), са супругом Јованком (1911-1992), синовима Миланом (1935) и 
Живаном (1941) и ћеркама: Милијом – Милком (1935), удатом у Миражиће, Маријом (1938-
2000), Милевом (1944), Загорком (1946) и Слободанком (1949). У Лаћарак се одселио Живан 
(Жике) Божић са породицом. У Сремску Митровицу се одселио Љубиша (Милана) Божић 
(1967), са породицом и Љиљана (Милана) Божић. Такође из Босута су се одселиле Миланове 
ћерке Радинка и Радмила. Данас у Босуту има једна кућа Милана Божића (1935), са супругом 
Златицом Рауш – Божић (1933) и једна кућа Милеве Божић – Јовић (1944).

Алексићи (Аранђеловдан) су доселили у Босут из Батковића, из засеока Гајићи, одакле је 
дошао Илија Алексић. Данас у Босуту има две кућа Алексића: Обрад (Илије) Алексић (1959), 
са супругом Здравком (1962), сином Небојшом (1985), снајом Браном и унуком Ларом; Дарко 
(Владана) Алексић (1987). Илијин млађи син Владан Алексић је одселио у Сремску Митровицу.

140  Кајмаковић Р, Семберија – етнолошка монографија, 1974, 28
141  Милићевић Р, Херцеговачка презимена, Београд, 2005, 526
142  Презимена у Црној Гори, Цетиње, 2003, 198
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Јефтићи (Никољдан) су доселили у Босут из Батковића, из засеока Гајићи, одакле је до-
шао Милан (Вељка) Јефтић (1952), са мајком Тонком. Данас у Босуту има две куће Јефтића: 
Милан Јефтић, са супругом Љубицом (1949) и сином Жељком (1986); Вељко (Милана) Јефтић 
(1982), са супругом Милицом рођ. Игњатовић (1984) и две ћерке.

Илићи 2 (Стјепањдан) су доселили у Босут 1967. године из Батковића, из засеока Липо-
вица – Греда, одакле је дошао Здравко (Саве) Илић (1937). У Босуту се Здравко оженио Видом 
(Максима) Павловић (1953) из Батковића, засеок Клис, и добио три сина: Златка (†1970), Мики-
цу (1972) и Славишу (1973). Илићи су старином Херцеговци. Ерићи (Липовица) су се доселили 
у Батковић половином XIX века из Херцеговине. Од Ерића потичу: Кнежевићи (Липовица), 
Радићи (Клис), Илићи (Греда), Икићи (Греда) и Константиновићи. Од Константиновића су 
Мићићи (Мала Обарска), Глигорићи (Липовица), Вујићи (Липовица), Јовићи (Мала Обар-
ска) и Петровићи (Липовица).143 Све ове фамилије славе Светог архиђакона и првомученика 
Стефана. Илићи су једна од најстаријих фамилија у Батковићу, што се види по парцелама 
на сеоском гробљу на којима су сахрањивали своје претке, јер су та места на самом по-
четку гробља. Зову их још и Савићи, по претку Сави. Чланови ове фамилије данас живе у: 
Батковићу, Бијељини, Тузли, Београду и Футогу. Презиме Илић је једно од најфреквентнијих 
у Србији, Црној Гори и Босни и Херцеговини. У Хрватској је презиме Илић најучесталије у 
селу Пађане у околини Книна, а често је и на подручју целе земље.144 Данас у Босуту има две 
куће Илића: Здравко и Вида Илић; Микица (Здравка) Илић (1972), са супругом Далиборком 
рођ. Јевтић (1977) и синовима Данилом (2004) и Андрејем (2007); Славиша (Здравка) Илић 
(1973), са ћерком Аном (1993).

Павловићи 2 (Јовањдан) су доселили у Босут 1957. године из Батковића, из засеока Клис. 
У Босут се доселио Максим (Васе) Павловић (1912-1967), са супругом Петром Павловић, 
рођ. Лазић (1923-1998) из Велиног Села, синовима: Бориславом (1941) и Драгославом (1946) 
и ћерком Видом (1953), удатом у Илиће. Лазићи (Ђурђевдан) из Велиног Села су потомци 
Лазе хајдука који је за време Првог српског устанка дошао из Босанске крајине.145 Павловићи 
данас живе у: Батковићу, Београду и Вишњићеву. Данас у Босуту има једна кућа Максимовог 
млађег сина Драгослава Павловића, са супругом Илинком (1944) и сином Миленком (1972). 
У Београд се одселио старији Максимов син Борислав Павловић, са супругом Боришком, 
сином Александром (1965), ћерком Катарином (1974) и четири унуке: Иваном, Исидором, 
Тамаром и Анастасијом.

Бобићи (Лучиндан) су доселили у Босут из Батковића, из засеока Марићи, одакле је 
дошао Стеван (Милорада) Бобић (1938), са супругом Иванком (1949). У Батковић су Бобићи 
доселили из Бачке. По предању, када су досељавали у Батковић, прешли су преко залеђене 
реке Саве на Благовести.146 Бобића има католика у Далмацији и православних у Лици.147 
Данас у Босуту има једна кућа Стевана и Иванке Бобић, њиховог сина Зорана (1971), снаје 
Снежане (1972) и троје унучади.

143  Кајмаковић Р, Семберија – етнолошка монографија, 1974, 21
144  http://www.istrianet.org/istria/genealogy/town/albona/notes1.htm
145  Кајмаковић Р, Семберија – етнолошка монографија, 1974, 28
146  Исто, 21
147  Ердељановић Ј, О пореклу Буњеваца, Београд, 1930, 97
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Радосављевићи, Прангашевићи, Маринковићи (Аранђеловдан) и Лукићи 5 су до-
селили у Босут из засеока Каравласи у Батковићу, одакле су дошли: Стево Радосављевић 
и његов стриц Бошко, Илија Прангашевић, Ђорђе Маринковић и Предраг Лукић, који се 
оженио ћерком Стеве Радосављевића. Каравласи су румунски Цигани, који су из мађарског 
Ердеља доселили у Батковић почетком XVIII века. Временом су Каравласи прихватили српски 
језик, обичаје и имена, док су православну веру донели са собом. Данас већина Каравлаха 
из Батковића ради и живи у Шведској, Аустрији, Немачкој и другим западноевропским 
земљама, док су у засеоку остала старачка домаћинства. Осим Батковића, Каравласи живе и 
у другим местима у Босни: Малом Ситнешу код Српца, Деветини код Хрваћана и Остружњи 
код Добоја. Такође су живели у месту Каравласи код Брчког, одакле су их у току последњег 
рата протерале исламске вехабије, које су преименовале село у Горњу Маочу. Прангашевићи 
и Радосављевићи су данас изумрли у Босуту, док у селу има по једна кућа Стојана (Ђорђа) 
Маринковића (1978) и Предрага Лукића, са супругом и децом.

Вујићи 2 (Ђурђевдан) су доселили у Босут из Средње Чађавице, одакле је дошао Трифко 
Вујић (1932), који се оженио удовицом Радојком Тешић из Сувог Поља. Радојка је са собом 
довела синове Луку и Радивоја и ћерку Петру, док је са Трифком родила ћерку Биљану Вујић, 
удату у Гојсовац код Дворова. Данас у Босуту има једна кућа Трифка Вујића и једна кућа у 
Вишњићеву Трифковог сина из првог брака Јовице Вујића.

Милошевићи 2 су доселили у Босут из засеока Градац у Доњој Чађавици, одакле је до-
шао Милан Милошевић (1930-2003). Данас је ова породица изумрла у Босуту, јер Миланови 
синови из првог брака живе у Градцу.

Кичићи (Ђурђевдан) су доселили у Босут из засеока Градац у Доњој Чађавици, одакле 
је дошао Ивица Кичић, који се оженио из босутске породице Рауш. Данас је ова породица 
одселила у Београд.

Јовановићи 8 – Џелићи су доселили у Босут из засеока Градац у Доњој Чађавици, одакле 
је дошао Симеун Јовановић – Џелић, са синовима Савом и Рајом и њиховим породицама. Ова 
фамилија је у Босуту отворила прву бензинску пумпу „Петрол – Џелић” и царински терминал. 
Данас је ова породица одсељена из Босута.

Максимовићи 2 (Ђурђевдан) или Џелићи (Џелетовићи) како их још зову, су доселили 
у Босут из Тобута, засеок Трначко. У Босут су дошли супружници Ђоко Максимовић (1933-
1993) и Мара Максимовић (1936). Сви Џелићи су старином од Гацка у Херцеговини, одакле 
су се доселили у Тобут у XVIII веку. Први Џелићи који су дошли у Тобут добили су нешто 
мало обрадивог земљишта, а остало су искрчили. Фамилију Џелић чине четири породи-
це: Максимовићи, Деспотовићи, Тодоровићи и Јовановићи, које потичу од четири брата: 
Максима, Деспота, Тодора и Јована. Максимовићи живе у Тобуту, Деспотовићи у Тобуту и 
Богутовом Селу, Тодоровићи су изумрли средином XX века, док су Јовановићи одселили у 
Градац, у Доњој Чађавици.148 У Херцеговини Џелетовићи (Јовањдан) су стари род који живи 
у Мириловићима и Чепелици (Билећа). Према предању ту су се доселили „пре Косова” из 
Петровића у Бањанима. Према подацима из манастира Добрићево, Џелићи су се доселили 

148  Филиповић М, Мајевица, Сарајево 1969, 228; Керовић Љ, Бабић М, Тобут, Бијељина, 1997, 157
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из Македоније у Васојевиће, па у Риђане код Никшића, потом у Петровиће и Вукодо као 
Рајковићи. Пре 450 година Рајковић који се доселио у Чепелицу поседовао је велике џелете 
стоке, па је тако добио презиме Џелетовић.149 Данас у Босуту има једна кућа Радоја (Ђоке) 
Максимовића (1959), са супругом Смиљком (Здравка) Максимовић, рођ. Миражић (1954), 
ћеркама Јеленом (1987) и Иваном (1989) и мајком Маром.

Стјепановићи (Јовањдан) или Марићи, како их још зову, су доселили у Босут из Тобута. 
У Босут су дошли браћа: Миодраг Стјепановић (1922-2008), са супругом Савком (1922-2000), 
сином Јеремијом и ћеркама Јованком и Јоком и Радо Стјепановић, са женом и четири сина, 
као и њихов рођак Војислав Стјепановић – Војо (1918-2004), са супругом Цвијетом (1918-
1995), сином Бором (1950-1973) и ћеркама Зором, Смиљом и Милицом, удатом у Бродалиће. 
Стјепановићи воде порекло из Херцеговине. Некада су се презивали Прелић. У сродству су 
са Мићићима. Неколико Стјепановића завршило је факултете још пре Првог светског рата, 
међу њима и један доктор права и један доктор медицине. Цвијан Стјепановић је учествовао 
у Сарајевском атентату 1914. године, заједно са кумовима Керовићима. Стјепановићи су 
били добровољци у Првом светском рату, када су бежали из аустријске војске и прелазили у 
српску армију. У Другом светском рату борили су се као четници (између осталих и Миодраг 
Стјепановић, који је после рата хапшен и прогањан од нових власти). Неки од Стјепановића 
су провели Други светски рат у заробљеништву у Немачкој (међу њима и Војо Стјепановић). 
Стјепановићи данас живе у: Београду, Бања Луци, Бијељини и другим местима. У фамилији 
Стјепановић има доста уметника, сликара, музичара и историчара уметности.150 Ова породица 
је данас изумрла у Босуту.

Бошковићи 2 (Ђурђевдан) су доселили у Босут из Тобута, одакле су дошли браћа Крсто 
и Цвијетин Бошковић. Крсто Бошковић (1911-1990) се доселио са супругом Драгицом (1924), 
синовима: Живорадом (1948), Здравком (1953) и Ненадом (1956-1978) и ћерком Радослав-
ком. Цвијетин Бошковић (1909-1974) се доселио са супругом Маром (1908-1975), синовима: 
Будимиром, Благојем, Добросавом, Недељком, Стевом и Србом и ћерком Станом. Крсто 
Бошковић је за време Другог светског рата био у заробљеништву у Немачкој. Бошковиће у 
Тобуту зову Ере, што говори о њиховом херцеговачком пореклу.151 Данас у Босуту има три 
куће Бошковића, Крстиних потомака: Живорад Бошковић – Мића; Здравко Бошковић, са 
супругом Вером (1966); Крста (Здравка) Бошковић (1982), са супругом Иваном. Цвијетинови 
потомци су одселили из Босута у: Тузлу, Прибој, Загреб и Шид.

Медићи (Јовањдан) или Антићи, како их још зову, су доселили у Босут из Тобута. У Босут 
су дошли рођаци Благоје и Петар Медић. Медићи су једна од највећих и најстаријих тобутских 
фамилија. Доселили су се у Тобут из Лике. Тада су дошла три брата, Обрадови синови: Ристо, 
звани Медени, Јово и Јевто, од којих потичу Медићи, Јовићи и Јевтићи. Према другој верзији, 
у Тобут су дошла три брата: Анто, Јово и Јевто, од којих воде порекло Медићи-Антићи, Јовићи 
и Јевтићи.152 Медићи су у сродству са: Антићима, Симикићима, Тодоровићима и Лакићима. 
Ова фамилија дала је више свештених лица и српских добровољаца у Првом светском рату. У 
Другом светском рату погинуло је 19 Медића, од којих 17 као четници. Такође је било Медића 

149  Милићевић Р, Херцеговачка презимена, Београд, 2005, 326-327
150  Филиповић М, Мајевица, Сарајево 1969, 229; Керовић Љ, Бабић М, Тобут, Бијељина, 1997, 154-155
151  Филиповић М, Мајевица, Сарајево 1969, 229
152  Филиповић М, Мајевица, Сарајево 1969, 229; Керовић Љ, Бабић М, Тобут, Бијељина, 1997, 151
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који су рат провели у немачком заробљеништву. У Хрватској данас живи преко 2.100 житеља 
са овим презименом. У Херцеговини су забележени Медићи православне, римокатоличке и 
муслиманске вероисповести. Православни Медићи су живели у Пребиловцима и Клепцима 
код Чапљине.153 Данас у Босуту има две куће Медића: Благојева удовица, Даница (Богољуба) 
Медић рођ. Квачановић (1929); Благојев унук, Благоје (Божидара) Медић (1985), са супругом, 
мајком Иванком (1954), сестром Даницом (1984) и сестричином Снежаном (2004). Петар и 
Боја Медић, са сином Радованом, одселили су из Босута у Нови Сад.

Стевићи 1 (Јовањдан) су доселили у Босут из Тобута. Стевићи су огранак породице 
Аћимовић, која се у Тобут доселила из Пушковца.154 У Босут се доселио Алекса Стевић 
(1937-2006), са супругом Јоком (1937), сестрама Стевком и Илинком и мајком Недељком 
(1910-1991). Стевка Стевић се касније замонашила и добила монашко име Стефанида. Данас 
је она игуманија манастира Свете Петке у насељу Пет језера у Бијељини. Алекса и Јока су 
изродили пет ћерки: Љубицу, Сару, Веселинку, Славицу и Милицу. У Босут се из Горњег 
Тобута доселио Недељко Стевић (1930-1962), који није био у блиском сродству са Алексом и 
који је умро без потомства. Данас у Босуту има једна кућа Алексине удовице Јоке (Цвијетина) 
Стевић, рођ. Максић.

Максићи (Јовањдан) су доселили у Босут из Тобута. У Босут су се доселили супружници 
Цвијетин Максић – Цвико (1911-1993) и Ружа (1915-1989), са синовима: Душаном (1942-2000), 
Драгомиром (1950) и Миланом (1955) и ћеркама: Јоком (1937), удатом у Стевиће, Цвијетом 
(1940), удатом у Поповиће, Драгицом (1947), удатом у Мијатовиће у Пељавама и Илинком 
(1953), удатом у Јевтиће у Доњој Трнови. Максићи су род из којег је потекао чувени хајдук 
Јовица, чији се потомци сада презивају Јовичићи или Хајдуковићи, како их у Тобуту још зову. 
Максићи су заједничког порекла са Митровићима из Тобута.155 Данас у Босуту има две куће 
Максића: Милан, са супругом Цвијетом (1959), сином Мирославом (1980), снајом Драганом 
(1983), унуком Михајлом (2004) и унуком Дајаном (2007); Живан (Душана) Максић – Жика 
(1960), са сином Душком (1987) и мајком Милијом (1940). Једна кућа Максића има у Лаћарку, 
где је одселио Драгомир Максић – Драго са супругом Анђом и ћеркама Драганом (1974) и 
Горданом (1978). Две куће Максића има у Реснику, где су одселили: Цветин (Душана) Максић, 
са женом Маром и синовима Стефаном и Немањом и Милорад (Душана) Максић са женом 
Живаном, сином Бојаном и ћеркама Мином и Иваном.

Поповићи (Јовањдан) су доселили у Босут из Тобута. У Босут је дошао Ђоко Поповић 
(1921-1998), са супругом Радојком (1918-1995) и петорицом синова: Стевом (1940-1968), Рат-
ком (1942), Миладином (1944-2009), Вујадином (1951-1995) и Љубомиром (1953-2010). Ђоко 
Поповић је у току Другог светског рата био у четницима, па је после рата хапшен и прогањан 
од нових власти. Поповићи су бројна и стара тобутска фамилија, чији се поједини преци 
помињу још почетком XIX века.156 Једна породица Поповића је одселила из Босута у Лаћарак 
(Ратко и његови потомци), а друга породица у Сремску Митровицу (Вујадин и његови по-
томци). Данас у Босуту има три куће Поповића: Стевина удовица Љубица (1941) и син Милан 
(1964); Миладинова удовица Вукана (1945) и синови Сретен (1967) и Стево (1971); Љубомирова 
удовица Ружица (1961).

153  Милићевић Р, Херцеговачка презимена, Београд, 2005, 488-489
154  Филиповић М, Мајевица, Сарајево 1969, 229
155  Исто
156  Керовић Љ, Бабић М, Тобут, Бијељина, 1997, 155



260

Драгићи (Никољдан) су доселили у Босут из Тобута. Из засеока Трначко дошли су рођаци 
Вукашин Драгић (1924-1963) и Драгомир Драгић. Из засеока Вис доселили су се браћа: Живан 
Драгић (1931-2001) и Петар Драгић (1937-1996). Није познато одакле су се Драгићи доселили 
у Тобут.157 Из Босута има Драгића одсељених у: Дубровник, Београд, Аустрију, Словенију... 
Данас у Босуту има пет кућа Драгића: Вујадин (Вукашина) Драгић (1952), са супругом Маром 
(1955) и сином Гораном (1978); Дејан (Драгомира) Драгић (1957), са супругом Даринком (1964), 
ћерком Босиљком (1986), сином Дарком (1980), снајом Михаелом и двоје унучади; Светозар 
(Драгомира) Драгић (1953), са супругом Горданом (1961), сином Драгомиром (1978), снајом 
и две унуке и сином Славком (1981) и снајом Јеленом рођ. Крстић(1988); Милорад (Петра) 
Драгић (1961), са супругом Зорицом (1970), синовима Зораном (1990) и Драганом (1994) и 
мајком Катицом (1940); Миленко (Петра) Драгић (1965), са супругом Љиљом рођ. Гргин (1968) 
и синовима Петром (1988) и Павлом (1992).

Цвијетиновићи (Аранђеловдан) су доселили у Босут из Тобута, одакле је дошао Цвијетин 
Цвијетиновић (1925-2000) и оженио се Озренком (1932-1995). У Првом светском рату је било 
српских добровољаца из ове фамилије. Цвијетиновићи међу Тодоровићима-Џелићима воде 
порекло од фамилије Прелићи-Преловци. Они су веома стари род у Тобуту, који води по-
рекло од претка који је из Лабудске дошао жени у кућу. За Прелиће-Преловце се још пре 
Првог светског рата говорило да су староседеоци у Тобуту.158 Данас у Босуту има једна кућа 
Недељка (Цвијетина) Цвијетиновића (1966), са супругом Сњежаном (1970), сином и три ћерке.

Симићи 2 (Јовањдан) су доселили у Босут из Тобута. Доселила се Савка Симић (1908-
1985), са сином Ђорђом (1941-1999) и снајом Милицом (1935), сином Живаном (1936-2008) 
и снајом Војком (1938) и ћеркама: Живаном удатом у Драгиће, Рајком и Анђом. Симићи су 
пореклом из Прибоја, одакле је њиховог претка довео бег у Тобут као свог кмета. У Прибоју 
их још увек има под презименом Симићи-Гуштићи.159 Данас у Босуту има две куће Симића: 
Ђорђина удовица Милица и Живанова удовица Војка. Ђорђо и Живан нису имали потомства.

Пајићи (Јовањдан) су доселили у Босут из Богутовог Села. Доселио се зидар Недељко 
Пајић – Неђо (1912-1975) и Љепосава Пајић (1923-1992), са синовима: Војином (1947-2000) и 
Вујадином (1954) и ћеркама: Ангелином, Драгицом, Петром и Љубицом. Према предању, 
фамилије Пајић, Вићић и Мијић из Богутовог Села воде порекло од неког видара Грка, који 
је „излијечио булу и који се населио 1835. године у Кошариће”. Оженио се и имао три сина 
Пају, Вићу и Мију. Грк је у манастиру Тавна узео крсну славу Тројице. Постоје још једни 
Вићићи и Мијићи у Богутовом Селу, али они нису његови потомци. Приликом пресељења 
гробља „Спасине” из Богутовог Села на ново градско гробље у Угљевику, пренете су кости 
и споменик са натписом Ристо ‘Ећим, како је народ звао тог Грка.160 Данас у Босуту има две 
куће Пајића: Вујадин Пајић – Вујо, са супругом Станом (1961), сином Небојшом (1982), снајом 
Мирославом (1982) и унуцима Тијаном и Војиславом; Војинова удовица Љубица (Томе) Пајић, 
рођ. Томашевић (1944).

157  Филиповић М, Мајевица, Сарајево 1969, 231
158  Исто, 229
159  Исто, 230
160  Лукић С, Богутово Село - село које о(п)стаје, Бијељина, 2004, 88
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Митровићи 2 (Аранђеловдан) су доселили у Босут из Богутовог Села, одакле је дошао 
Млађен Митровић (1901-1973), са сином Станком (1939) и ћеркама Јулком, удатом у Алексиће 
и Цвијетом, удатом у Вукмировиће. У Заселак Томићи у Богутовом Селу први се доселио 
Тома из Херцеговине или Црне Горе. Он је направио кућу брвнару на источној страни падине 
Томићи, према Мезграјици (на доскорашњем поседу Среће Митровића). Тома је имао три сина: 
Радована, Грујицу и Митра, од којих потичу данашњи Радовановићи, Грујичићи и Митровићи, 
који славе Ђурђевдан.161 Данас у Босуту има једна кућа Станка (Млађена) Митровића, док 
је Станков син Драган Митровић (1973), са супругом Дивном, сином Младеном и ћерком 
Александром преселио у Сремску Митровицу.

Гајићи 2 (Аранђеловдан) су доселили у Босут из Тобута. Доселио је Ђоко (Славка) Гајић 
рођен у Пушковцу, заједно са мајком Маром, која се, после смрти мужа Славка Гајића из 
Пушковца, удала за Вукашина Драгића из Тобута. Ђоко и Ружа Гајић са ћеркама Славицом 
(1970) и Марицом (1972) одселили су из Босута у Сремску Митровицу.

Јевтићи 1 (Алимпије) су доселили у Босут из Растошнице код Зворника, одакле је дошао 
Паћо Јевтић. Данас у Босуту има једна кућа Паћиног сина Љубише Јевтића (1965), његове 
супруге Славице (1976), синова Младена и Паје, ћерке Софије и мајке Митре (1936).

Ристићи су доселили у Босут из Сопотника код Зворника, одакле је дошао Милан (Душа-
на) Ристић (1939), који се оженио Босућанком Мирјаном (Новице) Гавриловић (1954). Милан 
и Мирјана Ристић, заједно са сином Данијелом (1976), ћерком Сандром (1971) и унуцима, 
годинама живе и раде у иностранству, најпре у Немачкој, а касније у Швајцарској.

Ђокићи 2 (Никољдан) су доселили у Босут из Малешеваца, одакле је дошао Радомир 
(Милана) Ђокић (1963). Данас у Босуту има једна кућа Радомира Ђокића, његове супруге 
Милице (1967) и сина Милана (1993).

Јевтићи 2 (Ђурђевдан) су доселили у Босут из Доње Трнове. У Босут се, после смрти 
мужа Вукашина (Јована) Јевтића (1948-1986) из Доње Трнове, доселила Илинка (Цвијетина) 
Јевтић (1953), рођ. Максић, са троје деце: Стевом (1974), Далиборком (1977) и Наташом (1980). 
Јевтићи данас живе у: Доњој Трнови, Београду, Адашевцима, Аустрији, Немачкој... У Босуту 
има једна кућа Илинке Јевтић.

Бабићи 2 (Никољдан) су доселили у Босут из Сувог Поља, одакле су дошла браћа: Симо 
(Косте) Бабић (1930-1989) и Вукашин (Косте) Бабић (1932-1980). Симо и Вукашин Бабић су 
рођени у Великој Обарској. Данас у Босуту живе Симини потомци: син Немања Бабић (1957), 
са супругом Цвијетом (1956) и унук Радивој (Ђорђа) Бабић (1974), са синовима Ђорђем и 
Драганом и мајком Јелком Бабић, рођ. Станимировић (1946). У Сремској Митровици живи 
Симин најмлађи син Коста Бабић (1962), са ћеркама Снежаном и Аном и мајком Живаном. 
Вукашин Бабић – Вуле није имао потомства.

Јовановићи 4 су доселили у Босут из Сувог Поља 1968. године. Доселио се Рајко (Јове) 
Јовановић – Раца, који је ушао у кућу Мирјане (Томе) Рауш. Данас у Босуту има једна кућа 
Рајка и Мирјане Јовановић.

161  Исто, 101
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Којићи (Јовањдан) су доселили у Босут из Мезграје, одакле је дошао Душан Којић (1917-
1983), са супругом Јоком (1928). Душан и Јока су изродили четири сина: Ивана (1959), Милу 
(1961-1983), Драгана (1968) и Радомира (1970) и четири ћерке: Цвету, Стану, Петру и Радинку. 
Данас у Босуту има једна кућа Јоке и Ивана Којића. У Сомбору живи Радомир (Душана) Којић 
– Ратко, са супругом Миланом (1974), синовима Душаном и Јованом и ћерком Милицом. У 
Бечу живи Драган (Душана) Којић, са супругом Зорицом (Небојше) Којић, рођ. Дрмановић 
(1972) и сином Милом (2004).

Лазићи 3 (Ђурђевдан) су доселили у Босут из Мезграје, одакле је дошао Цвијетко (Саве) 
Лазић (1951). Данас у Босуту има једна кућа Цвијетка Лазића – Цвике и његове супруге 
Иванке (1952), док се њихов син Сава (1977), са супругом Слађаном, сином и ћерком одселио 
у Сремску Митровицу.

Мијатовићи 2 (Јовањдан) су доселили у Босут из Мезграје. Доселили су Милош 
Мијатовић (1926-1994) и супруга Вида (1928-1997), са сином Бором, снајом Борком, унуком 
Недељком (1984) и унуком Сузаном (1983). Одраније су се у Босут удале Милошеве ћерке: 
Стана (1956), удата у Стаменковиће и Радинка (1968), удата у Глишиће. Данас у Босуту има 
једна кућа Боре (Милоша) Мијатовића, са супругом Борком, сином Недељком, снајом и двоје 
унучади.

Досељеници из околине Братунца и Сребренице

Из села братуначке општине: Вранешевићи, Тегаре, Лозница, Побрђе, Магдовићи, Боро-
вац, Руљевићи, Вољавица, Опарци и Слапашница, доселило се у Босут 18 фамилија, док су из 
села сребреничке општине: Ажлица и Дучићи, доселиле још две породице, што укупно чини 
20 породица из братуначко-сребреничког краја. Већина ових фамилија се прво населила у 
дивљем насељу Кљештевица. Касније је један део ових досељеника прешао у новоформира-
ну улицу Сремску, други део се одселио у Сремску Митровицу, Мартинце, Кузмин и друга 
места, док је трећи део остао да живи на Кљештевици.

Скоро сви досељеници из братуначко-сребреничке регије су вешти зидари. Познати су 
у целој бившој СФРЈ као добри грађевински радници. Досељено становништво из околине 
Братунца донело је са собом тзв. „бањачки језик”, говор зидара у Осату, у подрињском крају 
источне Босне и западне Србије, који се користи у међусобном споразумевању мајстора, 
док раде код газда, на терену. Када не би желели да их домаћин код којег зидају разуме шта 
говоре, Братунчани су међусобно разговарали на бањачком језику. То је вештачки створен 
језик који има еквивалент за скоро сваку реч из српског језика.

Вранешевићи су село у Општини Братунац, у Републици Српској. Према попису ста-
новништва из 1961. године у Вранешевићима је живео 451 становник, 1971. године било је 
349 житеља, 1981. године 298 становника, а 1991. године свега 216 душа. У Босут су се из 
Вранешевића доселиле четири породице.

Тегаре је село у Општини Братунац, у Републици Српској. Према попису становништва 
из 1971. године Тегаре је имало 544 житеља, 1981. године 562 становника, а 1991. године 605 
душа. Према попису из 1971. године у селу је живело 54,41% Срба и 44,48% Муслимана, док 
је према попису из 1991. године у селу било 36,69% Срба и 63,30% Муслимана. У Босут су се 
из Тегара доселиле три породице.

Лозница је село у Општини Братунац, у Републици Српској. Према попису становништва 
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из 1961. године у Лозници је живео 385 становника, 1971. године било је 402 житеља, 1981. 
године 458 становника, а 1991. године свега 156 душа. У Босут су се из Лознице доселиле 
четири породице.

Станојевићи 1 (Стјепањдан) су доселили на Кљештевицу из Вранешевића код Братун-
ца, одакле су дошла браћа Цветко (Богомира) Станојевић (1930-1995) и Миленко (Богомира) 
Станојевић (1942). У Шематизму митрополије и архидијецезе Дабробосанске за 1882. годину, 
Станојевићи (Архиђакон Стефан) су забележени у парохији Кравица, у Сребреничком прото-
презвитерату.162 Данас у Босуту има три куће Станојевића, у улици Сремској: Миленко (1942), 
са супругом Винком (1937), сином Радованом (1968), снајом Браниславом (1970), унуком Мар-
ком и унуком Виолетом; Милован (Миленка) Станојевић (1966), са супругом Даринком (1968), 
сином Милошем и ћеркама Марином и Милицом; Славољуб Станојевић (1954), са супругом 
Радојком (1953), сином Предрагом (1978), снајом Зорицом и унуцима Стефаном и Филипом.

Павловићи 3 (Лазарева субота) су доселили у Босут из Вранешевића код Братунца. До-
селили су се браћа: Недељко (Сретена) Павловић (1936) и Мирко (Сретена) Павловић, као и 
рођаци: Ђорђе Павловић – Ђока (1934-1997), Љубисав (Јанисија) Павловић – Љуба (1926-2005) 
и Радиша (Тихомира) Павловић (1954). На Кљештевицу су се доселили Ђорђе, Недељко и 
Мирко, док се Љубисав доселио у Савску, а Радиша у Млинску улицу. Касније се Недељко 
преселио са Кљештевице у Савску улицу, где је направио кућу, а његов брат Мирко је од-
селио из Босута. У Шематизму митрополије и архидијецезе Дабробосанске за 1882. годину, 
Павловићи (Лазарева субота) су забележени у парохијама у Сребреничком протопрезвите-
рату: Жљебац, Крнић, Мљечва, Брежани, Прибојевић и Сеона.163 Данас у Босуту има три 
куће Павловића. У улици Савској живе: Недељко Павловић, са сином Савом (1960), снајом 
Горданом (1966) и унуком Миланом (1985); Слободан (Љубисава) Павловић (1957). У улици 
Млинској живи: Радиша Павловић, са супругом Радмилом (1962) и сином Срђаном (1983). На 
Кљештевици су Павловићи изумрли. Недељков син Милоје Павловић је одселио из Босута 
у Рачу Крагујевачку. Радишин старији син Драган Павловић (1981), са супругом Радмилом 
(1981) и ћерком, одселио је у Сремску Митровицу.

Дамњановићи (Никољдан, Срђевдан) су доселили на Кљештевицу из Вранешевића 
код Братунца. Фамилија Дамњановић је старином из Црне Горе. У Шематизму митрополије 
и архидијецезе Дабробосанске за 1882. годину, Дамјановићи (Никољдан) су забележени 
у парохији Сеона, у Сребреничком протопрезвитерату.164 У Босут су се доселили: Дамјан 
Дамњановић (1902-1976), са сином Миодрагом (1932-2007), снајом Велинком (1932-1965), си-
ном Стојком (1934-2009) и снајом Милицом. Доселио се Богдан Дамњановић (1928-1993), са 
супругом Станком, сином Жарком и три ћерке: Миленом, Иком и Миленом. Такође се доселио 
Драгомир (Симе) Дамњановић (1925), са супругом Петријом (1935), синовима Слободаном 
и Миладином и ћерком Милијаном. Драгомирови и Богданови потомци славе Никољдан, а 
Дамјанови потомци, који потичу од усвојеника у Дамњановиће, славе Срђевдан. Из Босута има 
Дамњановића одсељених у Мартинце: Жарко (Богдана) Дамњановић, са супругом Славком и 
три сина: Жељком, Мирком и Славком; Илија (Стојка) Дамњановић, са супругом Живаном и 
три сина: Ратком, Златком и Владимиром. У Вуковару живи породица покојног Саве (Стојка) 
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Дамњановића: супруга Смиља, син Милош и ћерка Маја. Драгомирови синови Слободан и 
Миладин су одселили из Босута у Сремску Митровицу и Београд. У Сремску Митровицу 
је одселио Дражен (Васе) Дамњановић (1978), са супругом Александром (Боре) Талировић 
(1988). Данас на Кљештевици има једна кућа Драгомира Дамњановића, са супругом Петријом. 
У улици Сремској има две куће Дамњановића: Васо (Миодрага) Дамњановић (1955), са су-
пругом Петријом (1959) и сином Далибором (1985); Вељко (Миодрага) Дамњановић (1968), са 
супругом Зорицом (1972), синовима: Синишом, Драгишом и Дејаном и мајком Гроздом (1940).

Максимовићи 3 (Михољдан) су доселили на Кљештевицу из Вранешевића код Братунца, 
одакле је дошао Новак Максимовић, заједно са супругом Смиљом, синовима Станимиром 
– Станојем (1933-1970) и Боривојем – Бором (1956-1992), ћерком Винком (1947), удатом у 
Николиће и ћерком Персидом. У Шематизму митрополије и архидијецезе Дабробосанске за 
1882. годину, Максимовићи (Михољдан) су забележени у парохијама Сасе и Сеона, у Сре-
бреничком протопрезвитерату.165 Данас има три куће Максимовића. На Кљештевици живи 
Борина удовица Драгиња Максимовић (1947), са ћерком Биљаном и унуком Немањом. У 
Сремској улици живи Милан (Станимира) Максимовић (1955), са супругом Даницом (1954). 
У улици Десетог марта живи Бошко (Боривоја) Максимовић (1974), са супругом Жељком 
(1972) и сином Бором.

Крстићи 4 (Зачеће Светог Јована Претече и Крститеља) су доселили у Босут, у улицу 
Сремску, из села Тегаре код Братунца. Доселио се Војин Крстић (1900-1968), са петорицом 
синова: Симом (1933-2009), Миленком (1936), Раденком (1940), Радојком – Рајом (1947-2009), 
Милојком (1950-2000) и две ћерке: Драгињом (1943), удатом у Савиће и Цвијетом, удатом у 
Зариће. Миленко Крстић је прво живео на Кљештевици, али се касније преселио у Сремску 
улицу, док су остали Крстићи доселили директно у Сремску улицу. Симин син Радивоје је 
одселио из Босута у Марибор. Раденков син Гостимир (1972), са супругом Добрилом, синовима 
Срђаном и Миљаном и ћеркама Николином и Миљаном, одселио је у Сремску Митровицу. 
У Босуту, у улици Сремској, данас има три куће Крстића: Миленко Крстић, са супругом 
Миленом (1936), сином Миланом (1964), снајом Стојанком (1972) и двојицом унука; Раденко 
Крстић, са супругом Милијаном (1943); Милојкова удовица Јелена Крстић, рођ. Станојевић 
(1952), са ћерком Весном (1976).

Савићи 2 (Никољдан) су доселили на Кљештевицу из Вољавице код Братунца, одакле су 
дошла браћа Богдан и Стојан Савић. Богдан Савић (1912-1984) је доселио са супругом Стојом 
(1910-1998) и синовима: Радованом, Ратком и Рајком и ћеркама: Иванком, удатом у Крстиће 
и Иконијом, удатом у Павловиће. Стојан (Пере) Савић (1921) је дошао са супругом Маром, 
сином Петром и ћеркама Станком и Петром. У Шематизму митрополије и архидијецезе Да-
бробосанске за 1882. годину, Савићи (Свети Никола) су забележени у следећим парохијама 
Сребреничког протопрезвитерата: Крнић, Мљечва, Брежани, Сасе, Сребреница.166 Из Босута 
се одселио у Сремску Митровицу Рајко (Богдана) Савић – Ранко (1946), са ћеркама: Надом 
и Миладинком (1973) и две унуке: Иваном и Мирјаном. У Батајницу се одселио Драгиша 
(Ратка) Савић, са супругом и сином Николом. Данас на Кљештевици има две породице 
Савића: Радован (Богдана) Савић (1937), са супругом Олгом (1938), синовима близанцима: 
Беланом и Ненадом (1961), снајама: Снежаном (1971) и Стојанком (1969) и четворицом унука: 
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Славишом (1989), Радишом (1991), Драгишом (1994) и Миланом (1998); Петар (Стојана) Савић 
(1965), са супругом Миладом – Секом (1970) и синовима: Далибором (1991) и Дарком (1994). 
У улици Сремској живи: Ратко (Богдана) Савић – Мића (1944), са супругом Драгињом рођ. 
Крстић (1943).

Савићи 3 (Лучиндан) су доселили на Кљештевицу из Тегара код Братунца, одакле је до-
шао Радисав Савић. У Шематизму митрополије и архидијецезе Дабробосанске за 1882. годину, 
Савићи (Свети Лука) су забележени у граду Сарајеву, парохији Сребреница и парохијама Ци-
коте и Стрмница код Власенице.167 Данас на Кљештевици има једна кућа Љубомира (Радисава) 
Савића – Љубета (1970), са женом Зорицом (1978), сином Сашом (1995) и ћерком Наташом.

Николићи 4 (Никољдан) су доселили на Кљештевицу из Тегара код Братунца, одакле је 
дошао Богомир Николић (1907-1977), са сином Драгомиром (1937). У Шематизму митрополије 
и архидијецезе Дабробосанске за 1882. годину, Николићи (Свети Никола) су забележени у 
следећим парохијама Сребреничког протопрезвитерата: Дубравица, Кравица, Сеона, Цркви-
ца, Сребреница.168 Данас у Босуту, у улици Сремској има једна кућа Драгомира (Богомира) 
Николића – Драге, са супругом Радојком (1933), сином Златаном (1973), снајом Горданом и 
унуком Андријаном.

Зарићи 1 (Мратиндан) су доселили у Босут, у улицу Сремску, из Магдовића код Бра-
тунца. Доселио се Радомир Зарић (1940), са супругом Савком (1939), сином Зораном (1970) и 
ћеркама: Надом, Радом и Достаном, које су се удале у Вишњићево. У Мајуру код Шапца има 
досељених Зарића из Магдовића. Данас у Босуту има једна кућа Радомира Зарића, са супругом 
Савком, сином Зораном, снајом Зденком (1976) и унуцима: Милошем, Катарином и Младеном.

Зарићи 2 (Јовањдан) су доселили на Кљештевицу из Боровца код Братунца, одакле је до-
шао Обрен Зарић, са супругом Цвијетом рођ. Крстић и сином Недељком (1955). У Шематизму 
митрополије и архидијецезе Дабробосанске за 1882. годину, Зарићи (Свети Јован Крститељ) 
забележени су у парохијама: Сребреница, Крнић, Мљечва и Брежани (Сребреница), Добрун и 
Соколовићи (Вишеград) и Оштра Лука (Сански Мост).169 Данас у Босуту има две куће Зарића 
у Сремској улици: Недељко и Драгосава (1954), са синовима Јовицом (1975) и Драганом (1976).

Петровићи 6 (Јовањдан) су доселили на Кљештевицу из места Опарци код Братунца, 
одакле су дошли браћа: Бранислав (Дамњана) Петровић – Бранко (1937) и Радисав (Дамњана) 
Петровић – Рацо (1940). У Шематизму митрополије и архидијецезе Дабробосанске за 1882. 
годину, Петровићи (Јовањдан) су забележени у следећим парохијама Сребреничког прото-
презвирата: Височник, Кравица, Сасе, Сребреница.170 Данас на Кљештевици има две куће 
Петровића: Бранислав, са супругом Живаном и сином Милојком (1961); Радисав са супругом 
Милевом (1940). Једна кућа Петровића има у Сремској Митровици, где су одселили супруга 
и деца Рациног покојног сина Милојка.
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Филиповићи 2 (Ђурђевдан) су доселили на Кљештевицу из Лознице код Братунца, 
одакле је дошао Милорад Филиповић (1934-1993), са супругом Војиславом (1933-2012) и пе-
торицом синова: Гојком, Божом (1958), Радославом, Илијом (1965) и Станком (1967). У Шема-
тизму митрополије и архидијецезе Дабробосанске за 1882. годину, Филиповићи (Ђурђевдан) 
су забележени у парохијама Крнић, Мљечва и Брежани (Сребреница), Стрмница и Цикоте 
(Власеница).171 Гојко Филиповић се одселио из Кљештевице у Кузмин, Радослав Филиповић 
– Баја у Мартинце, а Илија Филиповић у Сремску Митровицу. Данас на Кљештевици има 
једна кућа Станка Филиповића – Дуде. У селу има две куће Филиповића: Божа Филиповић, 
са супругом Мирославом рођ. Петровић (1962) и сином Гораном (1981); Милан Филиповић 
(1978), са супругом Верицом (1980) и троје деце.

Миловановићи 2 су доселили на Кљештевицу из места Лозница код Братунца, ода-
кле је дошао Стојан Миловановић (1908-1964), са супругом Стојком (1923-2000), синовима 
Недељком и Петком и ћерком Радосавом. Стојанов син Недељко се одселио са Кљештевице 
у Сремску Митровицу, са супругом Драгицом, сином Владаном и ћерком Драганом. Данас 
ове фамилије нема на Кљештевици.

Николићи 5 су доселили на Кљештевицу из места Побрђе код Братунца, одакле је до-
шао Василије Николић – Влајко (1927-1969), са супругом Јованком, синовима Славољубом и 
Десимиром и ћерком Славком. Славољуб Николић (1952-1976) се удавио у реци Сави, а његова 
супруга Стоја и ћерка Зорица су одселили у Мартинце. Десимир Николић, са супругом Да-
ницом, сином Николом и ћерком Надом, одселио је са Кљештевице у Мачванску Митровицу. 
Данас ове фамилије нема на Кљештевици.

Пантићи 2 су доселили на Кљештевицу из места Слапашница код Братунца, одакле је 
дошао Богдан Пантић, са синовима: Радетом (1952-1962), Радојком и Миливојем. Данас ове 
фамилије нема на Кљештевици.

Андрићи су доселили на Кљештевицу из места Руљевићи код Братунца, одакле је дошао 
Славољуб Андрић (1925-1999), са супругом, сином Радивојем и ћеркама Невеном и Миљом. 
Славољубов син Радивоје се одселио у Сремску Митровицу, па ове фамилије данас нема на 
Кљештевици.

Стојановићи 2 су доселили на Кљештевицу из места Ажлица код Сребренице, одакле 
су дошли браћа Радоје и Недељко Стојановић, са сестром Стојком, удатом у Ерцеговчевиће 
и мајком Ђурђијом. Радоје Стојановић, са супругом Милком и синовима Зораном и Гораном 
се одселио са Кљештевице. Недељко Стојановић, са супругом Миленом и ћеркама Слађаном 
и Снежаном се такође одселио са Кљештевице. Данас ове фамилије нема на Кљештевици.

Крстићи 6 (Ђурђевдан) су доселили на Кљештевицу из Лознице код Братунца, одакле је 
дошао Драго Крстић. Данас ове фамилије нема на Кљештевици, јер су се одселили у Сремску 
Митровицу, где живе Драгини синови: Раде, Гостимир, Златимир и Предраг, унук Миленко 
(Предрага) Крстић (1973) и други.
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Вучетићи 2 су доселили на Кљештевицу из Лознице код Братунца, одакле су дошли 
Перо и Јово Вучетић. Перо Вучетић, са супругом Здравком, сином Ђорђом и ћеркама: Ружом, 
Миленом, Стојом и Станијом се одселио са Кљештевице. Јово Вучетић, са супругом Видом 
и ћеркама: Радојком, Иванком и Душанком се такође одселио са Кљештевице. Данас ове 
фамилије нема на Кљештевици.

Живановићи 2 (Ђурђевдан) су доселили у Босут, у улицу Сремску, из места Дучићи 
код Сребренице. Доселили су се браћа: Видоје (Петка) Живановић (1972) и Милош (Петка) 
Живановић – Чађа, са сестром Јеленом, удатом у Николиће и мајком Миладинком. У Шема-
тизму митрополије и архидијецезе Дабробосанске за 1882. годину, Живановићи (Ђурђевдан) су 
забележени у парохијама: Прибојевић, Слапашница, Крнић, Мљечва и Брежани (Сребреница) 
и Соколовић (Рогатица).172 Данас у Босуту има две куће Живановића: Видоје, са супругом 
Зорицом (1977), сином Петком и ћерком; Милош са супругом и мајком Миладинком.

Досељеници из других делова Босне и Херцеговине

Двадесетак породица доселило је у Босут из Босне, из околине: Завидовића, Зенице, 
Добоја, Брчког, Мркоњић Града, Дервенте, Бихаћа, Кључа, Власенице... Неколико појединаца 
су доселили из Херцеговине: Габеле, Ливна, Љубушког...

Кандићи (Јовањдан) су доселили у Босут из села Буковице код Ваљева, где су дошли из 
места Кострача код Власенице. Доселио се Јован Кандић (1901-1991), са супругом и сином 
Обрадом (1936-2012). У Шематизму митрополије и архидијецезе Дабробосанске за 1882. го-
дину, Кандићи (Јовањдан) су забележени у парохијама: Власеница, Голићи и Јеремићи.173 
Презиме Кандић је забележено у: селу Бешка у Срему (Kandicli) 1736. године, Мостару и 
Горобиљу код Пожеге у Србији крајем XIX века, селу Добрић у Мачви почетком XX века, 
Хрватској 1948. године (околина Сплита, Дубровника, Задра и Доњег Михољца). Презиме по-
тиче од женског личног имена Канда (Кандакија, грч. Κανδακη) које је забележено у Вуковом 
Рјечнику 1818. године. Могуће је да основу овог презимена чини календарско име Кандиц 
(лат. Candidtts-бео). Женско име Кандосија познато je код нас од XIV века, и ушло je у наш 
антропонимијски фонд захваљујући великој популарности романа о Александру Македон-
ском.174 У Херцеговини православни Кандићи живе у Наданићима (Гацко), где су дошли из 
Црне Горе, Мединама (Горњи Полог, Широки Бријег), Заборанима (Невесиње), Потоцима 
и Мостару.175 Данас у Босуту има једна кућа удовице Обрада Кандића, Цветане (Здравка) 
Митровић (1943). Обрадова ћерка Сања (1974) је удата у Љубинковиће.

Лукач (Јовањдан) је породица која је доселила у Босут из места Горњи Шеховци, код 
Мркоњић Града, одакле је дошао Миленко (Стевана) Лукач (1947). У Шематизму митрополије 
и архидијецезе Дабробосанске за 1882. годину, Лукачеви (Јовањдан) се помињу у следећим 
парохијама: Шеховци (Мркоњић Град), Приједор, Брда (Гламоч), Врточе (Бихаћ), Драксенић 
и Међеђа (Дубица), Ивањска (Крупа), Колунић (Петровац), Маховљани и Пискавица (Бања 
Лука), Оштра Лука (Сански Мост), Пећи (Лијевански протопрезвитерат), Трниљића-брег 
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(Уначки протопрезвитерат).176 Године 1947. три породице Лукачевих је колонизовано из 
Шеховаца у војвођанска места: Нови Козарци и Бачко Ново Село.177 У Републици Српској 
Лукачеви данас живе у следећим местима: Шеховци, Мркоњић Град, Александровац, Рудице, 
Демировац, Бања Лука, Козарска Дубица, Приједор, Омарска, Градишка, Грахово, Кнежево, 
Брчко, Костајница, Нови Град, Пале, Шамац, Брод, Залужани, Агинци, Врбљани, Босанска 
Отока, Расавци, Југовци, Трн, Слатина, Чиркин Поље... У Хрватској данас живи преко 1.400 
житеља са презименом Лукач у местима: Загреб, Осијек, Сесвете код Загреба, Сплит, Горње 
Табориште код Слуња, Славонски Шамац, Крушевица код Славонског Шамца, Славонско 
Поље код Гвозда, Велика Горица, Вараждин...178 Презиме Лукач је веома распрострањено у 
Мађарској. Данас у Босуту има две куће Лукачевих: Миленко, са супругом Илинком (1950), 
синовима Драганом (1978) и Љубишом (1970), снајом Радом и унуцима Јеленом и Стефаном.

Кашићи (Јовањдан) су доселили у Босут из села Мишковци код Дервенте, одакле је до-
шао Андрија (Луке) Кашић (1918-2005), који је ушао у кућу Босућанке Јованке Будимировић. 
У Мишковце су Кашићи доселили из Далмације. Андрија Кашић је рођен у месту Бителић 
код Сиња. У Шематизму митрополије и архидијецезе Дабробосанске за 1882. годину, Кашићи 
(Ђурђевдан) су забележени у парохији Рогоушац (Бугојно), док су Кашићи (Јовањдан) за-
бележени у Бугојну.179 Кашић је презиме настало од личног имена Кашо. Презиме Кашић је 
понегде у Хрватској латинизирано у „Cassius”.180 Андрија и Јованка Кашић су имали троје 
деце: Вула, Златка и Златицу, удату у Белановиће. Андријини унуци: Александар (Златка) 
Кашић и Предраг (Златка) Кашић су одселили из Босута у Сремску Митровицу, па је ова 
породица данас изумрла у Босуту.

Пилиповићи (Преподобни Алимпије Столпник) су доселили у Босут из села Грмуша 
код Бихаћа, одакле је дошао Тодор Пилиповић. Пилиповић и Филиповић су сродна прези-
мена која су веома распрострањена како међу православним, тако и међу римокатоличким и 
муслиманским становништвом у БиХ и Хрватској. Презиме Пилиповић се помиње у Клису, у 
Далмацији 1658. године и Лици око 1686. године. У западној Босни се углавном среће презиме 
Пилиповић, док је у средњој и источној Босни заступљеније презиме Филиповић. У средњој 
Босни постоји католичко село Филиповићи, у источној Босни православно, а у источној 
Херцеговини муслиманско село истог имена.181 Данас у Хрватској живи преко 7.300 житеља 
са презименом Филиповић и преко 800 становника са презименом Пилиповић. У Шематиз-
му митрополије и архидијецезе Дабробосанске за 1882. годину, Пилиповићи (Алимпије) се 
помињу у парохијама: Бихаћ, Хргар, Врело, Врточе, Грмуша и Рујница (Бихаћ), Бобољусци 
(Дрвар), Божићи, Драксенић, Сводно, Пољавнице и Добрлин (Дубица), Вођеница и Пркоси 
(Босански Петровац), Драгељи (Градишка), Јеловац и Љубија (Приједор), Крупа, Осретци 
(Добој).182 Данас у Босуту има једна кућа Тодора Пилиповића.

Мишковићи (Никољдан) су доселили у Босут из Доњег Раткова код Кључа, одакле је до-
шао Боро Мишковић, са сином Велибором (1977). У Шематизму митрополије и архидијецезе 
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Дабробосанске за 1882. годину, Мишковићи (Ђурђевдан) су забележени у Тешњу, Мркоњић 
Граду и Бусовачи код Травника, Мишковићи (Јовањдан) у Приједору и Доброселу код Крупе, 
Мишковићи (Лазарева субота) у Бања Луци.183 Данас у Босуту има једна кућа Боре Мишковића, 
са сином Велибором, снајом Иванком (Илије) Млађановић (1982) и унуком.

Ескићи су доселили у Босут за време ратова 90-тих година. Доселио је Рајко Ескић, 
рођен у месту Варјаче код Котор Вароши, заједно са супругом Бојом (1938) и ћерком Пером 
(1964). У Шематизму митрополије и архидијецезе Дабробосанске за 1882. годину, Ескићи 
(Ђурђевдан) су забележени у Поповцу и Бања Луци, а Ескићи (Никољдан) у месту Бочац код 
Бања Луке.184 Ескић је презиме забележено у селу Ковачевцу крај Београда, где најстарији 
мештани тврде да су им преци дошли из Босне. Ово презиме се јавља као савремено презиме 
у Сарајеву. Води порекло од турске речи „eski” у значењу: стар.185 Данас у Босуту има једна 
кућа Пере Ескић, са мајком Бојом.

Пијуновићи су доселили у Босут из Карачића код Завидовића, одакле су дошли супруж-
ници Госто Пијуновић (1928-2001) и Стоја Пијуновић (1934). У Шематизму митрополије и 
архидијецезе Дабробосанске за 1882. годину, породица Пијуновић (Свети Трифун) је забе-
лежена у Брусници, у Маглајском протопрезвирату.186 Данас у Босуту има једна кућа Стоје 
Пијуновић.

Лукићи 3 (Лучиндан) су доселили у Босут из Сремске Митровице, где су дошли из места 
Суха код Завидовића. Доселио се кафеџија Гојко (Бранка) Лукић (1949), са супругом Борком 
(1951) и сином Предрагом (1972). У Шематизму митрополије и архидијецезе Дабробосанске за 
1882. годину, Лукићи (Свети Лука) забележени су у следећим парохијама: Бугојно, Рогоушац 
(Бугојно), Власеница, Зеница, Травник, Брестово (Тешањ), Соколовић (Рогатица), Сочаница 
(Дервента), Стари Мајдан (Сански Мост).187 Данас у Босуту има једна кућа Гојка Лукића, са 
супругом Борком, сином Предрагом, снајом Весном (1974) и унуцима: Александром, Гојком 
и Стефаном.

Илићи 4 (Илиндан) су доселили у Босут 1994. године из места Предрази код Завидовића, 
одакле су дошли Илија (Велемира) Илић (1947), са супругом Госпом (1946) и три ћерке: Сла-
вицом (1973), Слободанком (1970), удатом у Стакиће и Миленком (1979), удатом у Новаковиће. 
Данас у Босуту има једна кућа Илије и Госпе Илић.

Тешановићи (Лазарева субота) су доселили у Босут из Доње Бочиње код Маглаја, 
одакле је дошао Жарко Тешановић (1938-1989). У Шематизму митрополије и архидијецезе 
Дабробосанске за 1882. годину, Тешановићи (Лазарева субота) су забележени у Брусници 
код Маглаја.188 Данас у Босуту има једна кућа Жарковог сина Радета Тешановића (1967), са 
супругом Милом (1966), синовима Жарком (1989) и Славком (1992). Босутски Тешановићи 
преслављају Савиндан.
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Хрвач је породица која је доселила у Босут из места Дривуша код Зенице, одакле је до-
шао Вернер Хрвач. У Шематизму митрополије и архидијецезе Дабробосанске за 1882. годину, 
фамилија Хрвачевић (Никољдан) је забележена у Зеници.189 Данас у Босуту има једна кућа 
Вернера Хрвача.

Јовановићи 7 (Лучиндан) су доселили у Босут за време ратова 90-тих година, када су 
дошла тројица рођака из околине Зенице: Драгослав (Војина) Јовановић (1964), са супругом 
Персом рођ. Хрвач (1967) из места Градишће, Славко Јовановић (1935), са супругом Госпавом 
(1935) из места Свиће и Васо Јовановић (1924-2002), са женом Зорком, сином Бошком (†2011) 
и снајом Маријом из места Печуј. У Шематизму митрополије и архидијецезе Дабробосанске 
за 1882. годину, Јовановићи (Свети Лука) су забележени у парохијама: Зеница, Бања Лука, 
Жљебац и Кравица (Сребреница), Кошутница (Рогатица), Прњавор, Смртићи (Прњавор), 
Сарајево, Вишеград и Соколовићи (Вишеград).190 Данас у Босуту има три куће Јовановића. 
У улици Млинској живи: Драгослав, са супругом Персом, синовима Мирославом (1992) и 
Стефаном (1996). У улици Савској живе: Славко, са супругом Госпавом и Бошкова удовица 
Марија Јовановић.

Јовичићи 2 (Никољдан) су доселили у Босут из места Вишњик код Дервенте, одакле је до-
шао Милован Јовичић (1932-2000), са супругом и сином Драганом. У Шематизму митрополије 
и архидијецезе Дабробосанске за 1882. годину, Јовичићи (Свети Никола) помињу се у следећим 
парохијама: Дервента, Винска и Лијешће (Дервента), Љувша, Волари и Герзово (Мркоњић 
Град), Карина (Сребреница), Крупа, Власеница, Лепеница и Печеноговци (Прњавор).191 Данас 
у Босуту има једна кућа Драгана Јовичића.

Голо (Ђурђевдан) је породица која је доселила у Босут из Габеле, у Херцеговини, ода-
кле је дошао Слободан (Бранка) Голо (1961), који је ушао у кућу породице Живановић. Голо 
је православна фамилија настањена у Дубравама (Столац).192 Српска фамилија Голо је за-
бележена у: Мостару, Коњицу, Палама, Невесињу, Чајничу. Муслиманска фамилија Голо је 
регистрована у: Сарајеву, Илиџи, Делијашу, Трнову. Данас у Босуту има једна кућа породице 
Голо: Слободан, са супругом Светланом (1964), сином Гораном (1986) и ћерком Николином.

Досељеници из Мачве

Тридесетак породица се доселило у Босут и Кљештевицу из Мачве. Највише досељеника 
је дошло из Равња: 13 породица у 24 куће. Равње је најмлађе мачванско село, настало после 
Другог српског устанка. Према попису из 1991. године имало је 1.587 становника, док је према 
попису из 2002. у Равњу живело 1.463 душа. Из Равња у Босут су се досељавали земљорадници 
који су куповали јевтине оранице, претежно на Кљештевици.

По две породице су дошле у Босут из Клења и Бановог Поља. По једна породица се до-
селила из: Богатића, Мачванске Митровице, Салаша Ноћајског и Салаша Црнобарског.

Из Црне Баре се доселило у Босут 7 породица. Црна Бара је мачванско село у општини 
Богатић, које лежи недалеко од ушћа Дрине у Саву, због чега се највећи део црнобарског 
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атара (око 2.000 хектара) налази у плавном подручју. Према попису из 1991. године Црна 
Бара је имала 2.462 становника, док је према попису из 2002. године било 2.270 становника.

У књизи Миливоја Васиљевића „Мачва: историја, становништво” говори се о 
насељавањима у Црној Бари током XVII века:

„Најстарији су досељени род у Црној Бари – Шуманци (Аранђеловдан, 208-35 к). По-
реклом су из Шумана, села на планини Рудник, у Србији. То село се помиње у историјским 
изворима из доба српске деспотовине; тачније, даровао га је деспот Ђурађ Бранковић своме 
челнику Радичу Поступовићу. Оно се помиње и касније, под Турцима. Данас се зове Шуме. 
По предању, у Црну Бару се доселио у XVII веку Јован, са синовима Мирком, Познаном, 
Богданом и Шуманом.

„Шуманци су: Исаковићи (2 к), Васиљевићи (8-6 к), Гајичићи (6-1 к), раније – Вуковићи; 
Глигорићи (4 к) и од њих Девићи (2 к); Драјићи (5-1 к), Ђурђевићи (1 к), Илићи I (3 к), 
Марковићи I, звани Тртићи (4-7 к), Марковићи II, звани Лазаревићи (4-2 к), Мирковићи (60 
к), Михаиловићи (12-4 к), и од њих Ботуровићи I (4к), Петрићи (6-4 к), Познановићи (7 к), 
Поповићи I (3 к), Теодоровићи (11-1 к), и Шуманци (8-4 к). Шуманци су и Кнежевићи I и II у 
Богатићу, и Драјићи, Јездимировићи, Кузмановићи и Марковићи, у Салашу Црнобарском.”193

Петрићи (Аранђеловдан) припадају роду Шуманаца који су најстарији у Црној Бари. У 
Босут се из Црне Баре доселио Драгољуб Петрић. Данас у Босуту има једна кућа Драгољубовог 
сина Тихомира Петрића (1970), са мајком Љубицом (1932), супругом Горданом рођ. Крстић 
(1973) и синовима Срђаном (1993) и Урошем.

Драјићи (Аранђеловдан) припадају роду Шуманаца који су најстарији у Црној Бари. У 
Босут се из Салаша Црнобарског доселио Ђурађ Драјић – Ђура (1952), са мајком Станијом 
(1933). Данас у Босуту има једна кућа Ђуре Драјића, са супругом Јованком (1954), сином 
Драганом (1975), снајом Тањом (1975) и унуцима.

Ђурђевићи 2 (Аранђеловдан) припадају роду Шуманаца који су најстарији у Црној Бари. 
У Босут се из Црне Баре доселио Драгомир Ђурђевић (1908), са сином Слободаном – Ћопом 
и снајом Милком. Слободан и Милка су имали ћерке Славицу и Милену, које су се удале у 
Равње. Данас је ова породица изумрла у Босуту.

Илићи 3 су доселили у Босут из Црне Баре, одакле је дошао Слободан Илић – Мура. У 
Црној Бари има три фамилије Илића. Илићи I (Аранђеловдан) су од рода Шуманаца. Илићи 
II (Ђурђевдан, 4-1 к) су доселили у Црну Бару крајем XVIII или почетком XIX века од Илића 
из Дреновца, који су ту досељени из Корените у Јадру. Илићи III (Лучиндан, 3к) не знају 
тачно порекло, али су у Равње доселили крајем XVIII или почетком XIX века.194 Слободан 
није имао потомства, па је ова породица изумрла у Босуту.

Мутавџићи су доселили у Босут из Црне Баре, одакле је дошао чамџија Цвеја Мутавџић. 
Почетком XIX века (између Првог српског устанка и 1829. године), досељена су тројица 
браће Мутавџић (Петровдан, 21-1 к) из Херцеговине, из села Прислонице у мачванско село 
Метковић.195 Данас је ова породица изумрла у Босуту.

193  Васиљевић М, Мачва: историја, становништво, Београд, 1996, 200
194  Исто, 202
195  Исто, 180
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Ђурићи 2 (Ђурђиц) су доселили у Босут из Црне Баре. После смрти мужа Томе Ђурића, 
његова удовица Миладинка Ђурић – Мица (1953), вратила се у Босут, у кућу свог оца Деси-
мира Јовановића, и са собом довела сина Владана Ђурића (1984). Данас у Босуту има једна 
кућа Миладинке и Владана Ђурића.

Коларевићи (Никољдан) воде порекло из Старе Бингуле. Ђока Коларевић је из Старе 
Бингуле ушао жени у кућу у Црној Бари. Одатле се његов син Миодраг Коларевић (1925-1977), 
са супругом Јованком (1925-1999) преселио у Босут. Презиме Коларевић је настало тако што 
се неко од предака бавио коларским занатом. Коларевићи живе у: Вишњићеву, Моровићу, 
Старој Пазови, Руми, Иригу, Доњим Петровцима, Инђији, Ашањи и многим другим местима 
у Србији, Хрватској и Босни и Херцеговини. У Шид се одселио из Босута Миодраг (Драгу-
тина) Коларевић (1980). У Босуту данас има једна кућа Драгутина (Миодрага) Коларевића 
– Драгана (1957), са супругом Горданом рођ. Миодраговић (1962), сином Миленком (1986), 
снајом Радом и унуком Луком (2011).

Кузмановићи (Ђурђевдан, 5-1 к) су од рода Ђурића из семберског села Попова. У Равње 
су пребегли за време Босанско-херцеговачке буне 1875. године.196 На Кљештевицу се из Равња 
доселио Радомир (Станимира) Кузмановић (1945), који је касније купио кућу у селу. Данас у 
Босуту, у улици Десетог марта, има три куће Кузмановића: Радомир, са супругом Станијом 
(1946); Слободан (Радомира) Кузмановић (1980), са супругом Миланом (1980) и петоро деце: 
Слободанком, Слађаном, Радомиром, Иваном и Михајлом; Лазар (Радомира) Кузмановић 
(1965), са супругом Сандром (1973), ћерком Босиљком (1991) и сином Браниславом (1992).

Михајловићи 2 или Михаиловићи (Ђурђевдан) су пребегли у Равње из Семберије, за вре-
ме босанско-херцеговачке буне 1875. године. Пребегао је Цветин Шопал, из Доњег Црњелова, 
као уљез у Станковиће.197 У Босут су се доселила браћа: Војислав Михаиловић – Војин 
(1921-1998), који је ушао у кућу Маре (Јована) Чајевић (1923-2004) и Живорад Михаиловић, 
који је ушао у кућу Богаданке (Цветина) Миладиновић (1928-2008). Војинови потомци славе 
Аранђеловдан, а Живорадови потомци Никољдан. Данас у Босуту има две куће Михајловића: 
Драгослав (Живорада) Михајловић – Црња (1950), са супругом Златом рођ. Медић (1956), 
ћеркама Александром (1974) и Снежаном (1978); Радослав (Војина) Михајловић – Беља (1950), 
са супругом Љиљаном (1957) и синовима Далибором (1977) и Велибором (1978).

Баџићи (Трифундан, 6-2 к) су досељени у Равње из Јадра почетком XIX века (између 
Првог српског устанка и 1829. године). Досељени су од Томашевића из Новог Села, и један су 
род са Марјановићима у Црној Бари.198 У Босут се из Равња доселио Драгутин Баџић – Бели 
(1928-2002), са супругом Драгињом (1925-2011). Баџићи данас живе у: Равњу, Мајуру, Шапцу 
и Сремској Митровици. У Босуту има једна кућа Љубише (Драгутина) Баџића (1957).

Станковићи 2 (Никољдан, 30-1 к) су доселили у Равње из Херцеговине почетком XIX 
века (између Првог српског устанка и 1829. године).199 У Босут се из Равња доселио Драгољуб 
Станковић (1903-1983), ожењен Радинком. Данас је ова породица изумрла у Босуту.

196  Исто, 188
197  Исто, 188
198  Исто, 187
199  Исто, 187
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Ивићи (Ђурђиц) су доселили у Босут из Равња, одакле су дошли сродници: Будимир 
(Пантелије) Ивић – Буда, са супругом Наталијом Ивић – Натом (1921-1997) и обућар Лазар 
(Макевија) Ивић (1940-2009), са мајком Зорком рођ. Михаиловић (1919-1991). На Кљештевицу 
су се доселили: Рада Ивић и Мика Ивић (1902). У Босуту је и пре Другог светског рата било 
Ивића који су доселили из Равња, али су ове куће изумрле. У Равњу има две фамилије Ивића 
који славе исту крсну славу, али су једни пореклом из Лике, а други из Босне. Ивићи 1 (Ђурђиц, 
13-2 к), од рода Угљешевића; један су род са Јоцковићима у Глоговцу и Ивићима и Анићима 
у Бановом Пољу. Досељени су у Равње почетком XIX века (између Првог српског устанка 
и 1829. године) из Лике. По предању доселила су два брата: Јоцко (од којег су Јоцковићи у 
Глоговцу) и Ива (од кога су данашњи Ивићи у Равњу и Анићи у Бановом Пољу). Ивићи 2 
(Ђурђиц, 4 к) у Равње су досељени између 1829. и 1863. године из Босне.200 Данас у Босуту има 
једна кућа Лазарове удовице Милеве Ивић (1947). У Сремској Митровици живи Мирослав 
(Лазара) Ивић – Миша (1967), са супругом Валентином (1975) и сином. Будимир и Наталија 
Ивић нису имали потомства. Ивићи са Кљештевице су расељени.

Николићи 3 (Никољдан, 13-3 к) су досељени у Равње почетком XIX века (између Првог 
српског устанка и 1829. године) из Горњег Црњелова у Семберији. Шпицнамет им је Гускићи. 
Oд њих, има одсељених у Засавици II.201 Из Равња су се доселили на Кљештевицу: Томо 
Николић, са сином Радованом – Баком (1945-1986), Живорад Николић – Тапић, са сином Ми-
летом, Миша и Јела Николић, Младен Николић – Тонџа, Лала Николић и Бранко Николић. 
Драган Николић – Тетин (1918-1978) се доселио из Равња у улицу Десетог марта. Данас у 
улици Сремској има једна кућа Синише (Радована) Николића (1967), са супругом Јеленом 
рођ. Живановић (1974), сином Радованом (1993), ћерком Славицом и мајком Винком рођ. 
Максимовић (1947). Николићи су расељени са Кљештевице, док Драган Николић није имао 
потомства.

Домчићи (Јовањдан, 5-1 к) су доселили у Равње из Босанске Дубице почетком XIX века 
(између Првог српског устанка и 1829. године).202 У Босут је доселио из Равња Бранко Домчић 
(1923-2003), који је ушао у кућу Босућанке Госпаве Миражић. Домчићи данас живе у Равњу, 
Сремској Митровици и Мачванској Митровици. Бранкови синови Немања и Драгиша су 
одселили у Сремску Митровицу, па ове породице више нема у Босуту.

Ковачевићи 2 (Никољдан), звани Крезићи, досељени су у Равње из семберског села 
Горњег Црњелова крајем XIX или почетком XX века.203 На Кљештевицу је доселио из Равња 
Цветин Ковачевић (1928-1985). Цветин се касније са породицом преселио у улицу Сремску, 
где и данас има једна кућа његове удовице Љубице (Богомира) рођ. Николић (1941), са троје 
унучади и снајом Невенком (1973), удовицом покојног Синише (Цветина) Ковачевића.

Стијаковићи (Јован Златоусти, 3-1 к.) су досељени у Равње из Босанске крајине почетком 
XIX века (између Првог српског устанка и 1829. године).204 На Кљештевицу се из Равња до-
селио Милорад Стијаковић (1909-1977), са супругом Драгицом, ћерком Данком и синовима 
Драгорадом и Драгишом. Данас ове фамилије више нема на Кљештевици.

200  Исто, 187
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Бакочевићи (Јовањдан, 5 к.) су прво били настањени у Глоговцу, па су прешли у Равње 
почетком XIX века (између Првог српског устанка и 1829. године).205 На Кљештевицу се до-
селио Драгорад Бакочевић из Равња. Данас ове фамилије више нема на Кљештевици.

Аћимовићи 3 (Јовањдан) су доселили на Кљештевицу из Равња, одакле је дошао Слобо-
дан Аћимовић, са супругом Милосавом, сином Драгишом и ћеркама Весном и Драганом. У 
Равње су Аћимовићи (старо име Вукићи) досељени из Црне Горе почетком XIX века (између 
Првог српског устанка и 1829. године).206 Данас ове фамилије више нема на Кљештевици.

Аћимовићи 2 (Ђурђевдан, 18-2 к) су досељени у Баново Поље у XVIII веку из села 
Врбића, у Рађевини.207 У Босут је из Бановог Поља доселио Гојко Аћимовић (1918), са супругом 
Катарином (1919-1989), синовима Добривојем и Миланом и ћеркама Иванком и Миланком. 
Милан (Гојка) Аћимовић са породицом се одселио из Босута у Београд. Данас у Босуту има 
једна кућа Добривоја (1951) и Иванке Аћимовић (1949).

Квачановићи (Никољдан, 19 к) су доселили у Богатић у XVIII веку из Херцеговине.208 
У Босут се доселио из Богатића Мијајло (Богољуба) Квачановић (1927-2003) и његова сестра 
Даница, удата у Медиће. Квачановићи живе у Богатићу и Шапцу. Данас у Босуту нема 
Квачановића, јер је Мијајлов син Богољуб са породицом одселио у Лаћарак.

Минићи (Аранђеловдан, 8-1 к) су доселили у Салаш Ноћајски са планине Рудник у 
Србији, у временском периоду од Првог српског устанка до 1829. године.209 У Босут се доселио 
Горан Минић из Салаша Ноћајског, који је ушао у кућу Босућанке Данијеле Рауш – Данке. 
Данас у Босуту има једна кућа Саше (Горана) Минића (1983), са супругом Кристином (1981), 
два сина, ћерком и мајком Данијелом.

Ерцеговчевићи (Никољдан, 48 к) су доселили у Клење из Херцеговине у XVIII веку. 
Најпознатији члан овог рода је књижевник Лаза К. Лазаревић. Данас Ерцеговчевића има у 
Совљаку, где се између два рата одселио Будимир Ерцеговчевић (З к) из Клења. Крајем XIX 
или почетком XX века Ерцеговчевићи (9-3 к) су дошли у Петловачу из Клења.210 У Босут 
су се доселили из Клења: Живорад Ерцеговчевић и Чедомир Ерцеговчевић (1915-2005). Че-
домир се доселио на Кљештевицу, а Живорад у улицу Јовановићеву, заједно са синовима: 
Милорадом – Баћом (1944-2000), Радованом (1946-1985), Слободаном - Бобаном (1950-2005) и 
Зораном (1952) и ћерком Славком (1939). Данас Ерцеговчевића највише има у Клењу и Дубљу, 
а осим ових села живе у: Петловачи, Шапцу, Совљаку, Змињаку, Владимирцима, Липолисту, 
Салашу Црнобарском, Бадовинцима, Богатићу, Руњанима, Шеварицама, Клупцима, Риба-
рима, Лаћарку, Сремској Митровици. Из Босута су одселили Живорадови унуци: у Аустрију 
(Зоранова ћерка Оливера и син Раденко, са супругом Наташом и дететом), у Шид (Радованов 
син Горан са породицом) и у Петровац на Млави (Милорадов син Милош са породицом). У 
Босуту има пет кућа Ерцеговчевића, Живорадових потомака: Зоран (Живорада) Ерцеговчевић, 
са супругом Миром (1954); Драган (Милорада) Ерцеговчевић (1973), са мајком Станом (1949); 
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Миленко (Слободана) Ерцеговчевић (1977), са мајком Добрилом (1956); Мирослав (Слободана) 
Ерцеговчевић (1982), са супругом Жељком Цицо (1988), ћерком Снежаном и сином Михајлом 
(2012); Милан (Радована) Ерцеговчевић (1976), са супругом Светланом (1976), сином Миро-
славом, ћерком Марином (2004) и мајком Мартом (1952). На Кљештевици живи Чедомирова 
удовица Стојка (Обрада) Ерцеговчевић (1939).

Суботићи 2 (Калистрат, 6-5 к) су досељени у Клење из Босне почетком прошлог века 
(између Првог српског устанка и 1829. године). Суботића има одсељених из Клења у: Рибарима 
(Милисав Суботић који је ушао у кућу Весићима) и Салашу Црнобарском (где је доселио 
Младен Суботић).211 У Босут се из Клења доселио Живадин Суботић – Жића (1920-1999), са 
супругом Милосавом (1926). Данас у Босуту има две куће Суботића: Слободан (Живадина) 
Суботић (1960), са супругом Љубицом рођ. Крстић (1964) и ћеркама Јованом (1988) и Ива-
ном (1991); домаћинство три ћерке покојних Павла (Живадина) Суботића (1950) и Наталије 
Суботић (1954): Љиљана (Павла) Суботић (1979), Татјана (Павла) Томашевић (1980) и Биљана 
(Павла) Милановић (1976), са сином Гораном Милановићем.

Црепајац (Стјепањдан) је породица досељена у Босут из Мачванске Митровице. Досе-
лио је Миодраг Црепајац – Миле (1946-2002), који је ушао у кућу Босућанке Јелице (Славка) 
Миражић – Грујичин (1950). Фамилија Црепајац вероватно води порекло из Црепаје у општини 
Ковачица, у јужном Банату, одакле се одселила у Мачванску Митровицу и друга места. У 
самој Црепаји нема становника са овим презименом, па се сматра да су Црепајцови промени-
ли презиме после пресељавања. У Босуту је од 1897-1900. године живео и радио општински 
благајник Љубомир Црепајац. Пре тога Љубомир је био благајник општине Кукујевци, а после 
службовања у Босуту, две године је био општински бележник у Грку, а затим општински 
бележник у Бачинцима.212 Године 1907. забележена је једна кућа породице Црепајац (Свети 
Стефан) у Грку, која је досељена из Ботоша.213 Вероватно се ради о горе поменутом општин-
ском бележнику. Ово презиме је непознато у Хрватској и Босни и Херцеговини. Чланови ове 
породице живе у: Зрењанину, Ковину, Панчеву, Мраморку, Банатском Карловцу, Алибунару, 
Кикинди... Из Босута је одселио у Београд Зоран (Миодрага) Црепајац (1975), са породицом. 
У Нови Сад је одселила Татјана (Миодрага) Црепајац (1970). Данас у Босуту има једна кућа 
Миодрагове удовице Јелице Црепајац, са сином Драганом (1971), снајом Зорицом (1977) и 
унуком Александром.

Досељеници из ваљевског краја

Село Драгодол у општини Осечина, у Колубарском округу је место из којег је доселило 
13 фамилија у Босут. Према попису из 1948. године у Драгодолу је било 1.380 становника, 
да би постепеним исељавањем тај број пао на свега 611 становника, колико је забележено 
2002. године. Из Лопатања, Суводања, Гуњака и Остружња у општини Осечина, доселило се 
у Босут 5 породица, једна породица из Дреновића код Ваљева и једна породица из Мионице 
код Ваљева, што укупно чини 20 фамилија досељених из околине Осечине и Ваљева. Три 
породице које су дошле из овог краја данас су изумрле у Босуту.

211  Исто, 174
212  Извештај о пословању управног одбора и о стању управе Жупаније Сриемске за управну годину 1897, Вуковар, 1898, 149; 
Извештај о пословању управног одбора и о стању управе Жупаније Сриемске за управну годину 1900, Вуковар, 1901, 166-167
213  АСАНУК, Акта Административног Одбора за годину 1906.



276

Ранковићи 2 (Ђурђиц) су доселили у Босут из Драгодола, одакле су дошли четворица 
синова Борислава Ранковића: Вукашин (1927), Момчило (1938), Милојко (1932-2007) и Мило-
ван. У Босут се, такође, доселио из Драгодола код Осечине Милинко Ранковић (1904-1985), 
са супругом Борком (1905-1986) и синовима: Живорадом (1931-2006) и Живојином (1948-
1983). Ранковићи данас живе у Драгодолу и Сремској Митровици, где су одселили: Милован 
Ранковић, са сином Драшком и две ћерке и Миломир (Момчила) Ранковић са супругом и 
ћерком. У Босуту данас има 6 кућа Ранковића: Вукашин Ранковић, са ћерком Миломирком 
(1950) и унуком Гораном Лазићем (1972); Момчило Ранковић, са супругом Дивном, рођ. 
Милинковић (1936); Богосав (Вукашина) Ранковић (1947), са супругом Радицом (1943) и 
сином Бориславом (1974); Милојков унук Александар (Миленка) Ранковић (1988), са поро-
дицом; Милојков унук Милан (Драгише) Ранковић, са мајком Радмилом (1962); браћа Ђорђе 
(Живојина) Ранковић (1965) и Зоран (Живојина) Ранковић (1971), са мајком Миленом (1941).

Плавшићи (Ђурђиц) су доселили у Босут из Драгодола, одакле су дошла браћа: Живан 
(Живка) Плавшић (1931-2008) и Никола (Живка) Плавшић (1934). У Драгодолу су Плавшићи 
веома бројна фамилија. У Босуту данас има 3 куће Плавшића: Никола, са супругом Станојком 
(1938), сином Зораном (1972), снајом Бранком рођ. Антуновић (1977) и унуцима Марком и 
Николином; Трифун (Живана) Плавшић – Триша (1958), са мајком Душанком (1928); Томислав 
(Живана) Плавшић – Толе (1959), са супругом Светланом (1960). Толетови синови: Милош 
(1982) и Милан (1986), са породицама су одселили из Босута у Сремску Митровицу.

Лукићи 2 (Ђурђиц) су доселили у Босут из Драгодола. Доселио је Стојко Лукић (1908-
1996), са супругом Загорком (†1973) и синовима: Божидаром, Живорадом и Светозаром, 
који је одселио у Сремску Митровицу. У Босут се из Драгодола доселио и Стојков полубрат 
по оцу Велизар Лукић (1926-1969), са супругом Негосавом (1923-2005) и ћеркама: Косаном, 
удатом у Ивковиће (1948), Грозданом, удатом у Гашпаровске (1950) и Борком. У Босут се из 
Драгодола, такође, доселио Милоје Лукић (1924-1987), са супругом Станојком, сином Жива-
дином – Жићом и ћерком Миленом, који нису у блиском сродству са Стојком и Велизаром 
Лукићем. У Босуту данас има 3 куће Лукића: Божидар (Стојка) Лукић (1931), са супругом 
Наталијом (1935), сином Ђорђем (1965), снајом Желимирком – Жељком (1971) и унуцима 
Растком и Андријаном; Живорад (Стојка) Лукић (1942), са сином Ненадом (1978); Живадин 
(Милоја) Лукић (1954), са супругом Радмилом (1954), сином Марком (1987) и снајом Мирјаном 
(1988). У Драгодолу такође има Лукића. 

Војисављевићи (Ђурђиц) су доселили у Босут из Драгодола. Доселио је Александар 
Војисављевић – Лека (1911-1990), са супругом Митром (1914-1996), синовима Томиславом 
(1941), Петром (1945-1990), Андријом (1948-2004), Цветином (1951-1987) и Лазаром (1951) и 
ћерком Пауном. У Босут се из Драгодола доселио: Богдан Војисављевић (1925-2003), са женом 
Бисерком (1932-2011) и сином Драгићем. У Босут се доселио из Драгодола, такође, и Милу-
тин Војисављевић (1904-1986), са синовима: Томиславом (1931-1959), Сретеном (1938-2012) 
и Војиславом (који је одселио у иностранство) и ћерком Даринком, удатом у Милинковиће. 
Војисављевићи се пишу и као Воисављевићи. Војисављевића има одсељених из Босута у: Срем-
ску Митровицу, Београд, Ердевик, Швајцарску... У Босуту данас има 4 куће Војисављевића: 
Томислав Војисављевић, са сином Драганом (1970); Бранко (Андрије) Војисављевић (1970), 
са женом Славицом (1973), сином Ненадом, ћеркама и мајком Миладинком (Живорада) рођ. 
Јевтић (1952); Цветинова удовица Милена Војисављевић (1954); Сретенова удовица Винка 
Војисављевић (1940). У Драгодолу такође има Војисављевића.
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Митровићи 3 (Ђурђиц) су доселили у Босут из Драгодола, одакле су дошли: Здравко 
Митровић (1908-1987), са супругом Катарином (1900-1984), синовима: Милорадом (1929-2010) 
и Живорадом (1938) и ћеркама: Цветаном (1943), удатом у Кандиће и Љубинком (1941), удатом 
у Митровиће који су пореклом из Богутовог Села. У Босуту данас има две куће Митровића: 
Живорад, са сином Милом (1968), снајом Биљаном (1973) и унуцима Здравком (1993) и Мајом; 
Боривој (Милорада) Митровић – Боћа (1956), са супругом Радмилом рођ. Максимовић (1962), 
сином Љубомиром (1982), ћерком Катарином (1993) и мајком Станом (1929). Из Босута је пре-
селио у Сремску Митровицу Милорад (Боривоја) Митровић (1984), где се оженио и засновао 
породицу.

Милинковићи (Ђурђиц) су доселили у Босут из Драгодола средином 50-тих година. 
Доселили су: Чедомир Милинковић (1907-1989), са синовима Владимиром (1941-2009) и 
Велизаром (1929-2001). Трећи Чедомиров син Душан је остао у Драгодолу. Из Драгодола су, 
такође, дошли у Босут: Радосав Милинковић, са сином Радојем (1928-2006). Осим њих, из 
Драгодола су у Босут дошла браћа: Радомир (Чедомира) Милинковић (1932-2010) и Војимир 
(Чедомира) Милинковић – Војкан (1946), са сестром Дивном (1936), удатом у Ранковиће. У 
Босуту данас има 4 куће Милинковића: Милош (Владимира) Милинковић (1965), са супругом 
Љиљаном (1969) и три ћерке; Војимир Милинковић, са супругом Видосавом (1953), сином 
Чедомиром (1978) и ћерком Слађаном (1971); Слађан (Војимира) Милинковић – Пеле (1975), 
са супругом Верицом (1975), сином Александром и ћерком Сузаном; Радомирова удовица 
Даринка Милинковић (1934), која живи у заједничком домаћинству са породицом Грбић: 
ћерком Надом, зетом Љубаном и њиховим ћеркама. У Драгодолу такође има Милинковића.

Крстићи 3 (Ђурђиц) су доселили у Босут из Драгодола средином 50-тих година. До-
селило се неколико породица: Иван Крстић, са сином Драгомиром – Живком (1935-1989); 
Александар Крстић (1897-1964), са сином Властимиром (1924) и ћерком Машинком, удатом 
у Нинковиће; Радован Крстић са сином Пауном (1952); Предраг (Милутина) Крстић (1937). 
У Босуту данас има 4 куће Крстића: Властимир Крстић; Предраг Крстић, са супругом Слав-
ком (1937); Паун Крстић, са супругом Горданом (1966) и мајком Милијаном (1930); Златко 
(Драгомира) Крстић (1973), са супругом Миленом рођ. Петровић (1976), ћерком и два сина 
близанца. У Кузмину живе удовица и син покојног Љубисава (Драгомира) Крстића. У Дра-
годолу такође живе Крстићи.

Тешићи 1 (Ђурђиц) су доселили у Босут из Драгодола, одакле је дошао Александар Тешић 
(1929-1994), са супругом Живком (1929). Александрова ћерка и син Владимир су одселили 
из Босута. Данас у Босуту има једна кућа Живке Тешић, док у Драгодолу има доста Тешића.

Јевтићи 3 (Ђурђиц) су доселили у Босут из Драгодола. Доселили су: Здравко Јевтић 
(1906-1973), са супругом Лепосавом (1906-1978), синовима: Томиславом (1931), Василијем 
(1940) и Браниславом (који је одселио у Сремску Митровицу) и ћерком Душанком. У Босут су 
се из Драгодола доселили браћа: Живота Јевтић (1930-2001) и Гојко Јевтић (1935-2007). Такође 
су се доселили из Драгодола: Живорад Јевтић (1927-1999) и Гвозден Јевтић, који се касније 
вратио у Драгодол. У Сремској Митровици живи породица покојног Миодрага (Василија) 
Јевтића – Белог (1968-2006): удовица Слађана (1968), син Срђан (1993) и ћерка Наташа (1999). 
У Босуту данас има 5 кућа Јевтића: Василије Јевтић; Томислав Јевтић, са сином Миломи-
ром (1966) и унуком; Миодраг (Животе) Јевтић – Мига (1954), са супругом Божицом (1958), 
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сином Гораном (1976), снајом Мирјаном (1983) и унуцима; Милан (Миодрага) Јевтић (1978), 
са супругом Мајом (1980) и три ћерке; Стеван (Гојка) Јевтић (1960), са супругом Славојком 
(1968) и сином Славком (1988). Јевтићи данас има и у Драгодолу.

Нешковићи 2 (Јовањдан) су доселили у Босут из Драгодола. Доселили су: Драгомир 
Нешковић (1894-1975), са супругом Видосавом (1896-1976), синовима Привиславом (1917-
1980) и Светозаром (1926-1987) и ћерком Новком, удатом у Раушеве. У Босут су се, такође, 
доселили из Драгодола: Љубисав и Иванка Нешковић, са сином Гојком (1923-1990) и ћерком 
Негосавом (1933). Из Босута се у Бијељину одселио Родољуб (Милана) Нешковић (1979), 
са женом Светланом рођ. Јевтић (1984) и ћерком. У Кузмин се одселио из Босута Миломир 
(Привислава) Нешковић, са породицом. У Босуту данас има 6 кућа Нешковића: Радослав 
(Привислава) Нешковић (1958), са супругом Верицом рођ. Млађеновић (1961), ћерком Аном и 
сином Жељком (1992); Привиславов унук Александар (Милана) Нешковић (1977), са супругом 
Владиславом рођ. Јовановић (1979), ћерком Александром, сином Миланом и мајком Саром 
(1960); Драган (Светозара) Нешковић (1955), са супругом Слободанком (1955) и сином Ми-
ланом (1984); Милош (Драгана) Нешковић (1977); Негосава (Љубисава) Нешковић; Милорад 
(Гојка) Нешковић (1951). У Драгодолу такође има Нешковића.

Бојичићи су доселили у Босут из Драгодола, одакле је дошао Мијодраг Бојичић (1927-
1985), са супругом Славком. Понегде су се писали скраћено: Бојчић. Презиме Бојичић је 
очинство у Браничеву у Србији 1467. године. Запажено је код католичког становништва у 
Босни 1743. године, у Љубињу и Врањевићима (Херцеговина), у Горњој Зети, у Гуњацима, 
Драгодолу и Грчићу (Соколска нахија), у Мојковићу и Ступници у Рађевини. Презиме је 
настало од личног имена Бојич са хронолошком потврдом из 1485. године.214 Данас је ова 
фамилија изумрла у Босуту, јер Мијодраг није имао мушког потомства. Мијодрагова ћерка 
Слободанка (1951) је удата у Миливојевиће. Бојичића данас има у Драгодолу.

Павловићи 4 су доселили у Босут из Драгодола, одакле је дошао Божидар Павловић – 
Племић. Данас је ова породица изумрла у Босуту, али Павловића има у Драгодолу.

Јовановићи 5 су доселили у Босут из Драгодола, одакле је дошао Гвозден Јовановић 
(1895-1977), са синовима Десимиром (1928-1997) и Светиславом, који је касније одселио из 
Босута. Данас је ова породица изумрла у Босуту, али Јовановића има у Драгодолу.

Нинковићи (Ђурђиц) су доселили у Босут из Лопатања код Осечине, одакле су дошла 
браћа: Спасоје (Милоја) Нинковић, са супругом Живком (1935-1989) и Велизар (Милоја) 
Нинковић (1922-1991), са супругом Машинком, рођ. Крстић. Презиме Нинковић је веома често. 
У Лаћарку постоји староседелачка породица Нинковић. Херцеговачки Нинковићи су пореклом 
из Црне Горе и живе у: Врбну, Нецвијећу, Будошима, Јасену, Требињу, Жрвњу код Љубиња и 
Невесињу. Доселили су из Риђана, код Никшића у Нецвијеће, а потом се одатле раселили у 
Врбно и Будоше.215 Данас у Босуту има 3 куће Нинковића: Милан (Велизара) Нинковић (1952), 
са супругом Радинком (1955), сином Мирославом (1974), снајом Јеленом, унуком Миланом и 
унуком Маријом; Томислав (Милана) Нинковић (1976); Добривој (Спасоја) Нинковић (1958), 
са супругом Горданом (1958) и сином Гораном (1981). У Лопатању такође има Нинковића.

214  Михајловић В, Српски презименик, Нови Сад, 2002, 85
215  Милићевић Р, Херцеговачка презимена, Београд, 2005, 528
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Живановићи 1 (Аранђеловдан) су доселили у Босут из Лопатања, одакле је дошао 
Златомир Живановић (1938). Крајем XVII века из околине Никшића у Старој Херцего-
вини доселиле су две породице Бобића у Сандиће, у Лопатању. Од њих су: Живановићи, 
Мазићи, Миловановићи, Павловићи, Илићи, Мијаловићи, Пантелићи, Чкојићи, Ђорђићи, 
Маринковићи, Томићи и Даничићи (37. к Ђурђиц).216 У Босуту данас има једна кућа Златомира 
и његове супруге Марије Живановић (1934), који живе у истом домаћинству са породицом 
Голо: зетом Слободаном, ћерком Светланом и унуцима Гораном и Николином. У Лопатању 
има доста Живановића.

Јовановићи 6 (Никољдан) су доселили у Босут из села Суводање код Осечине, одакле је 
дошао шумар Драган Јовановић. Драган Јовановић је рођен у селу Врагочаница код Ваљева. 
У Босуту данас има једна кућа Драгановог сина Владимира Јовановића (1957), са супругом 
Споменком (1960), ћерком Жељком (1982) и унуком Владаном Пешић.

Јовичићи 1 (Никољдан) су доселили у Босут из села Гуњаци код Осечине, одакле је 
дошао ковач Миливој Јовичић (1931-1999). У Босуту данас има једна кућа Миливојевог сина 
Живорада Јовичића (1959), са супругом Госпавом (1961) и сином Недељком (1987). Други 
Живорадов син Мирослав, са женом и двоје деце је одселио из Босута. Јовичићи живе и у 
Гуњацима.

Стаменковићи (Никољдан) су доселили у Босут из села Остружањ код Осечине, ода-
кле је дошао Бранко (Богољуба) Стаменковић (1957). Данас у Босуту има једна кућа Бранка 
Стаменковића, са супругом Станом рођ. Мијатовић (1956), сином Сашом (1981) и снајом 
Маријаном (1983).

Станићи 2 (Јовањдан) су доселили у Босут из места Дреновић код Ваљева, одакле је до-
шао Велибор (Ђорђа) Станић - Веља (1941), са сестром Ружицом (1940), удатом у Миодраговиће 
и, после смрти мужа Миодрага, преудатом у Јовановиће. Данас у Босуту има једна кућа Ве-
либора Станића, његове супруге Станке рођ. Станимировић (1941) и сина Милоша (1965).

Синаџићи (Јовањдан) су доселили у Босут из Мионице код Ваљева, одакле је дошао 
учитељ Србољуб Синаџић – Срба (1934-2009), заједно са супругом, учитељицом Елвиром 
(1936) из Сремске Митровице. Срба и Елвира Синаџић су имали сина покојног Бориса и ћерку 
Татјану, удату у фамилију Шуша у Кузмину. Татјана је наставила породичну традицију и 
бави се учитељским позивом. Презиме Синаџић је веома ретко. Забележене су само две по-
родице у Ваљеву са овим презименом. Србини унуци: Александар (Бориса) Синаџић и Влада 
(Бориса) Синаџић су одселили из Босута. Данас у Босуту има једна кућа Србине удовице 
Елвире Синаџић.

216  http://www.diskusije.net/725240-post322.html
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Досељеници из Подриња

Девет породица је дошло у Босут из околине Лознице, Љубовије и Бајине Баште.

Трнинићи 1 (Лучиндан) су доселили у Босут из Брадића, код Лознице, одакле је до-
шао Матија (Станимира) Трнинић (1931), са супругом Борком. Данас у Босуту има две куће 
Трнинића: Матија Трнинић; Миливој (Матије) Трнинић (1954), са супругом Вукицом (1954). 
Из Босута у Сремску Митровицу се одселио Бране (Миливоја) Трнинић (1977), са породицом.

Станимировићи (Стјепањдан) су доселили у Босут из Лозничког Поља, код Лознице, 
одакле је дошао Борисав Станимировић (1912-1997), са супругом Смиљом (1916-1975), сином 
Луком (1947) и ћеркама: Станком (1941), удатом у Станиће, Маром (1944), удатом у Гргине и 
Јелком (1946), удатом у Бабиће. Борисав Станимировић је рођен у селу Воћњак код Лозни-
це. У Лозничком Пољу су удате још три ћерке Борисава и Смиље Станимировић: Станојка, 
Цвета и Роса. Данас у Босуту има једна кућа Бориног сина Луке Станимировића и супруге 
Јелице (1955).

Ранковићи 3 су доселили у Босут из Лозничког Поља, код Лознице, одакле је дошао 
Милан Ранковић. Данас је ова фамилија изумрла у Босуту, јер је Милан имао две ћерке: 
Милицу која се удала у Ђокиће у Босуту и Наду која се удала у Међаше.

Црногорчевићи су доселили у Босут из места Цикоте, код Лознице, одакле је дошао 
Видоја Црногорчевић. Данас је ова фамилија изумрла у Босуту, јер је Видојин старији син 
Влада одселио у Ердевик, а млађи син Драган у Вишњићево.

Божићи 2 (Јовањдан) су доселили у Босут из Оровичке Планине, код Љубовије. Доселили 
су: Лука Божић (1922-1976), са супругом Борком и синовима: Миланом (1947-1973), Недељком 
(1950-1992), Светиславом, Ђурђем, Живорадом и Николом (1965) и ћерком Миленом. Такође 
је доселио Станимир Божић – Станко (1924-1972), са супругом Видом, сином Петром (1950-
1985) и ћеркама Новком и Бојкицом. Данас у Босуту има 3 куће Божића: Никола (Луке) Божић 
(1965); Недељкова удовица Милка Божић (1947); Зоран (Петра) Божић (1979), са сестром 
Споменком (1972) и мајком Драгицом (1955).

Новаковићи 1 (Јовањдан) су доселили у Босут из Оровичке Планине, код Љубовије, 
одакле су дошли: Слободан Новаковић, са супругом Лепојком и синовима: Мирком (1939-
1976) и Светозаром (1943). Данас у Босуту има две куће Новаковића: Светозар Новаковић, 
са супругом Симком (1948); Драган (Мирка) Новаковић (1976), са супругом Миленком рођ. 
Илић (1979), сином Јованом (2004) и ћерком Јованом. Војислав (Мирка) Новаковић је одселио 
из Босута у Ваљево.

Танасковићи (Ђурђиц) су доселили у Босут из села Заглавак код Бајине Баште, одакле 
је дошао Владимир Танасковић. Данас у Босуту има једна кућа Радмиле Танасковић (1959) и 
њених синова: Драгана (Владимира) Танасковића (1981) и Славише (Владимира) Танасковића 
(1984), са супругом Јеленом.
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Досељеници из југоисточне Србије

Пет породица је доселило у Босут из југоисточне Србије, из околине Сврљига, Власо-
тинаца, Гаџиног Хана, Трговишта и Лесковца.

Николићи 2 (Аранђеловдан) су доселили у Босут из места Личје, код Гаџиног Хана. 
Николићи су били познати циглари који су овај занат донели у Босут из родног краја. До-
селили су: Стамен Николић (1908-1988), са супругом Радулком (1924) и синовима: Стојаном 
(1947) и Миленком (1956); Слободан (Михајла) Николић (1929-1999), са супругом Даринком 
(1934) и синовима: Јованом (1955), Михајлом (1953) и Марком; Данило (Михајла) Николић 
(1905-1972), са супругом Загорком (1909-1978) и синовима: Бором, Томом и Мисом и ћерком 
Слободанком; Добросав Николић (1931-2004). Данас у Босуту има 4 куће Николића: Стојан 
(Стамена) Николић, са супругом Вукосавом (1951), сином Иваном (1977), снајом Мајом (1983) 
и два унука; Миленко (Стамена) Николић – Милекс, са супругом Миланком (1964) и сино-
вима Младеном (1983) и Милошем (1991); Јован (Слободана) Николић, са супругом Смиљом 
(1959), сином Зораном (1983) и мајком Даринком (1934); Михајло (Слободана) Николић, са 
супругом Војком (1961) и сином Слободаном (1982). Добросав Николић није имао деце, а по-
томци Данила Николића су одселили из Босута.

Крстићи 2 (Никољдан) су доселили у Босут из села Комарица, општина Власотинце, 
одакле је дошао Светислав Крстић, са супругом Великом рођ. Николић. Крстићи су били 
познати цигљари. Данас у Босуту има једна кућа Љубомира (Светислава) Крстића (1946), са 
сином Боришом (1978) и ћерком Лидијом (1979).

Пешићи (Аранђеловдан) су доселили у Босут из села Бричевље, код Лесковца, одакле је 
дошао шнајдер Владимир (Милоша) Пешић (1929). Данас у Босуту има једна кућа Владимира 
Пешића и његовог сина Влатка (1977).

Стојановићи 1 (Ђурђевдан) су доселили у Босут из села Лозан, код Сврљига, одакле 
је дошао Синиша Стојановић (1931-1993). Данас у Босуту има једна кућа Драгана (Синише) 
Стојановића (1962), његове мајке Десанке (1940) и ћерки Наталије (1989) и Данијеле (1991).

Стошићи (Ђурђиц) су доселили у Босут из села Горновац, код Трговишта, одакле је 
дошао пекар Светислав (Спасе) Стошић – Тиса (1955), са супругом Загорком (1957). Данас у 
селу има једна кућа Светислава и Загорке Стошић, док су се њихова деца одселила из Босута.

Досељеници из других делова Србије

По једна породица се доселила из околине Параћина, Кнића, Шапца, Кладова, Тутина...

Милетићи 2 су доселили у Босут из места Плана, код Параћина, одакле је дошао Ми-
лутин (Душана) Милетић – Миле (1926-2009), који је ушао у кућу Радојке (Жарка) Спаић 
(1928-1996). Данас је ова фамилија изумрла у Босуту, јер Милутин и Радојка нису имали 
потомака, али Милетића има доста у Плани.
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Игњатовићи (Јовањдан) су доселили у Босут из места Забојница, општина Кнић, код 
Крагујевца, одакле је дошао зидар Драгиша Игњатовић (1927-1999). Данас у Босуту има једна 
кућа Драгишиног сина Милоша Игњатовића – Мише (1964), са супругом Славојком (1964) 
и ћерком Марином (1987) и једна кућа Драгишине удовице Госпаве Игњатовић – Гоје (1940).

Досељеници из Хрватске и Македоније

Тринаест породица је доселило у Босут из Хрватске и једна фамилија из Македоније.

Чинкл је породица која је доселила у Босут из Сибиња код Славонског Брода, одакле 
је дошао воденичар Мартин (Карла) Чинкл (1908-1984), који се оженио Катом (1912-1987) из 
Моровића. Иван Чинкл је доселио у Црну Бару између два светска рата из Сибиња, као уљез 
у Теодоровиће.217 По једна кућа породице Чинкл има у Црној Бари и Беочину. Неколико по-
родица са овим презименом живе у Славонском Броду и Иванић-Граду, у Хрватској. Данас 
је ова фамилија изумрла у Босуту.

Томашићи су доселили у Босут из места Вукановец код Чаковца, у хрватском Међимурју, 
одакле је дошао Антон Томашић – Тончек (1920-2003). У Хрватској има преко 2.200 житеља са 
презименом Томашић. У Суботици су забележени Томашићи који су доселили из Хрватске и 
чије је племство проглашено 1778. године. Томашићи се помињу у XVI веку у: Млинима код 
Дубровника, Сењу, Брињу, на Корчули и у Босни.218 Данас у Босуту има једна кућа Стевана 
(Антона) Томашића (1948), са супругом Ружицом (1957), сином Драженом (1973), унуком 
Стефаном (1994) и мајком Златом (1927).

Кривошија је породица досељена у Босут из Далмације, одакле је дошао Стеван 
Кривошија (1910-1981), рођен у селу Плавно код Книна. Кривошија је презиме настало по 
делу тела, односно телесном недостатку неког претка: крива шија (врат). Презиме Кривошија 
забележено је: у Ceiby 1205. године, као надимак једног од хајдучких харамбаша у околини 
Сремске Митровице 1731. године, у Чуругу (Бачка) 1749. године, у православним породи-
цама код Вишеграда, Босанске Крупе и Бугојна 1882. године, у Малибеговом Дубовику у 
Босанској Крајини почетком XX века (пореклом из Брувна), у Брувну (Лика) 1915. године, као 
савремено презиме у Сарајеву, Тузли и Београду, у Хрватској 1948. године (околина Глине, 
Осијека, Книна и Винковаца).219 Кривошије су крашки, планински предео у источној и јужној 
подгорини Орјена, северозападно од Боке Которске у Црној Гори. У Бачинцима постоји 
украјинска породица са овим презименом.220 Данас у Босуту има једна кућа Стеванове ћерке 
Анђе Марковић (1964).

Ранићи (Никољдан) су доселили у Босут из места Горњи Богићевци, код Нове Градиш-
ке, одакле је дошао Ђуро (Љубе) Ранић – Ђука (1943). Данас у Босуту има једна кућа Ђуке 
Ранића, са супругом Зорком (1950).

Марићи 2 (Стјепањдан) су доселили у Босут почетком 90-тих година из Нове Градиш-

217  Васиљевић М, Мачва: историја, становништво, Београд, 1996, 202
218  Ердељановић Ј, О пореклу Буњеваца, Београд, 1930, 163
219  Михајловић В, Српски презименик, Нови Сад, 2002, 610-611
220  Папуга И. Ј, Школство у Бачинцима, Шидина бр. 4, Шид, 1998, 177-182
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ке, одакле је дошао Витомир (Милутина) Марић (1965), са супругом Миром (1965) и ћерком 
Александром (1991). Данас у Босуту има једна кућа Марићевих.

Љиљак (Срђевдан) је породица која је доселила у Босут почетком 90-тих година из 
Боровца, код Окучана, одакле је дошао Жељко (Мирка) Љиљак (1951), са супругом Јасном, 
ћерком Јеленом (1986) и сином Мирославом. Данас у Босуту има једна кућа породице Љиљак. 
У Аустрију је одселио Мирослав (Жељка) Љиљак, са супругом Мирелом и дететом.

Прица је породица која је доселила у Босут почетком 90-тих година из Горње Трнаве 
код Окучана, одакле су дошли браћа Миленко и Стева Прица, са мајком Љељом (1942). Прица 
је српско презиме пореклом из Лике. Најчешће се јавља у околини Оточца (Дренов Кланац) 
и Коренице (Фаркашић, Калебовац, Клашница, Михаљевац, Ново Село, Понор, Решетар, 
Ваганац, Врановача, Врпиле). Из ових крајева Прице су се селиле у Славонију, Загреб и 
друга места по Хрватској. Доста их има досељених у Србију. Презиме Прица је настало од 
словенског корена „пьр-” који се налази у глаголу „прети се” (препирати се, расправљати). 
Тако је именица „прица” означавала занимање тужитеља, односно адвоката. Истог су корена 
и сличног значења и презимена Парница и Правица, која су нешто ређа.221 Данас у Босуту 
има једна кућа Љеље Прице, док су њени синови Стева и Миленко са супругом и сином, 
одселили у Борчу, код Београда.

Дулићи (Јовањдан) су доселили у Босут 90-тих година из места Чечавачки Вучјак, код 
Славонске Пожеге, одакле је дошао Душан (Јоце) Дулић (1935), са супругом Даринком (1944), 
ћерком Љиљаном (1971), сином Далибором (1974), снајом Свјетланом (1976) и двоје унука. 
Данас у Босуту има једна кућа Дулића.

Трнинићи 2 (Никољдан) су доселили у Босут 90-тих година из Тење код Осијека, одакле 
је дошао шумар Горан Трнинић, са супругом и двојицом синова. Данас у Босуту има једна 
кућа Трнинића.

Ћировски (мак. Кировски) су доселили у Босут из Тетова у Македонији, одакле је дошао 
Владо Ћировски, који је ожењен Босућанком Радославком (Крсте) Бошковић (1951). Владо и 
Радославка имају ћерку Сузану, која живи са мужем и дететом у Аустрији. Данас у Босуту 
има једна кућа породице Ћировски.

Досељеници из других места у Војводини

Двадесетак породица се доселило у Босут из других места у Срему, док је пет фамилија 
дошло из Бачке и Баната, из места: Бездан, Тител, Ђурђево, Житиште, Бела Црква...

Ковачевићи 1 (Алимпије) су доселили у Босут из Сремске Раче, одакле је дошао Жика 
Ковачевић. Породица Ковачевић је стара рачанска фамилија. У списку породичних пре-
зимена у парохији Рача из 1906. године, помињу се четири породице Ковачевић, које славе 
Алимпија Столпника и две породице Ковачевић које славе Лазареву суботу.222 Босутски 

221  Шимуновић П, Наша презимена поријекло значење распрострањеност, Загреб, 1985, 175-176
222  АСАНУК, Акта Административног Одбора за годину 1906.
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Ковачевићи славе Алимпија Столпника, осим Ђорђа (Александра) Ковачевића – Ђоке, који 
слави Аранђеловдан (славу деде по мајци Душана Миладиновића). Жика и Гина Ковачевић су 
имали синове: Александра – Ацу и Радослава – Раду и ћерку Радојку – Радицу (1953), удату у 
Обрадовиће. Данас у Босуту има три куће Ковачевића: Драган (Александра) Ковачевић (1970), 
са супругом Верицом рођ. Гашпаровски (1971) и синовима Александром (1992) и Жиком (1996); 
Ђорђе (Александра) Ковачевић (1971), са сином Душаном (1993), ћерком Љиљаном и мајком 
Надеждом – Миланком (1949); Немања (Радослава) Ковачевић (1974), са мајком Живком рођ. 
Јефтић (1956).

Станојевићи 2 (Никољдан) су доселили у Босут из Кузмина, одакле је дошао Ђорђе 
(Саве) Станојевић (1951), који се оженио Пауном (Властимира) Крстић (1955). Данас у Босуту 
има једна кућа Станојевића.

Вукадиновићи (Никољдан) су доселили у Босут из Кузмина, одакле је дошао Сава 
(Радослава) Вукадиновић (1965), који је ушао у кућу Босућанке Светлане (Милоша) Тепавац 
(1969). Вукадиновићи (Срђевдан) су староседелачка породица у Кузмину. Данас у Босуту има 
једна кућа Саве и Светлане Вукадиновић, њиховог сина Милоша (1991) и ћерке Биљане (1989).

Грбићи су доселили у Босут из Сремске Митровице, одакле је дошао Љубан (Рада) Грбић 
(1956), када је ушао у кућу Наде (Радомира) Милинковић (1958). Данас у Босуту има једна 
кућа Љубана и Наде Грбић, њихових ћерки Љиљане (1985) и Љубице (1988) и таште Даринке 
Милинковић (1934).

Милановићи (Ђурђевдан) су доселили у Босут из Вишњићева, одакле је дошао Стеван 
Милановић – Брата (1936-1992). У Грку се 1907. године помиње шест породица са овим прези-
меном, које славе Ђурђевдан.223 Данас у Вишњићеву има десетак кућа фамилије Милановић. У 
Босуту има једна кућа Стеванове удовице Симане Милановић (1924), која живи у домаћинству 
са ћерком Верицом Милановић – Маљковић (1960) и зетом Миланом (Зорке) Маљковић (1967).

Лозјанин је породица која је доселила у Босут из Вишњићева, одакле је дошао шумар 
Владимир Лозјанин. У Вишњићеву се 1907. године помињу три фамилије са овим презименом: 
Лозјанин (Ђурђевдан, 2 куће), Лозјанин – Попадић (Никољдан, 6 кућа) и Лозјанин – Поповић 
(Никољдан, 2 куће).224 Данас је ова породица изумрла у Босуту, али их има у Вишњићеву.

Белановићи (Василије Велики) су доселили у Босут из Ердевика, одакле је дошао Лазар 
Белановић – Бата. Данас у Босуту има једна кућа Батине удовице Марије Белановић (1931). 
У Сремску Митровицу је одселио Батин син Радивоје Белановић са супругом Златицом рођ. 
Кашић, сином Владимиром и ћерком Владиславом Белановић – Шевић (1975). Неколико кућа 
Белановића данас има у Ердевику.

Анојчићи су доселили у Босут из Манђелоса, одакле је дошао ветеринар Драгиша 
(Бошка) Анојчић (1930). Породица Анојчић се, после Драгишиног пензионисања, вратила 
у Манђелос, где живе: Драгиша, са супругом Ангелином (1934), као и његов син Душан 
Анојчић – Дуца.

223  Исто
224  Исто
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Гушићи су доселили у Босут из Великих Радинаца, одакле је дошао Душан Гушић – Дуле 
(1947-2004), који се оженио Босућанком Смиљом (Раде) Гргин (1936). Душан Гушић је рођен 
у месту Мајске Пољане код Глине, у Хрватској. Данас је ова породица изумрла у Босуту, јер 
Душан и Смиља нису имали потомства.

Петровићи 3 (Ђурђиц) су доселили у Босут из Доњег Товарника, одакле је дошао шофер 
Павле Петровић – Паја. Данас у Босуту има једна кућа удовице Павловог сина Ђорђа, Мирјане 
Петровић (1954). Из Босута је одселио у Сремску Митровицу Бранислав (Ђорђа) Петровић 
(1978), са супругом Слађаном (1982) и децом.

Живковићи 2 (Ђурђевдан) су доселили у Босут 1946. године из Ђурђева код Жабља, 
одакле је дошао учитељ Ђорђе (Марка) Живковић (1924-2005). Данас у Босуту има две куће 
Живковића: Марко (Ђорђа) Живковић (1954), са супругом Миленом рођ. Крстић (1960) и си-
ном Мирославом (1982); Ђорђе (Марка) Живковић (1981), са супругом Жељаном Цицо (1985).

Јанковићи 2 су доселили у Босут из бачког села Бездана, одакле је дошао мајстор на 
црпној пумпи Ференц Јанковић – Фрања, са супругом Илоном. Данас у Босуту има једна 
кућа Фрањиног сина Ференца Јанковића – Ферике (1961), његове супруге Милице рођ. 
Станисављевић (1967), ћерке Јелене (1990), сина Игора (1993) и мајке Илоне (1942).

Соларови су доселили у Босут из Титела, одакле је дошао пекар Тодор Соларов – Тоша 
(1927-1973), са супругом Драгом. Тошини синови Јован Соларов – Јовица и покојни Паја 
Соларов – Пајица су одселили у Сремску Митровицу, па ове фамилије више нема у Босуту.

Пешко је породица досељена у Босут из Житишта, одакле је дошао Радосав Пешко, који 
се оженио Босућанком Златицом Рауш. Радосав Пешко је рођен у Српској Црњи. У Херцего-
вини православна фамилија Пешко живи у Драчеву, Корлатима (Попово), Мостару и Љубињу. 
Старином су Радуловићи из Туља у Попову, где су доселили из Црне Горе.225 У Хрватској су 
забележене свега четири породице са овим презименом у околини Карловца и Марушевеца. 
Данас је ова породица изумрла у Босуту, јер Радосав није имао потомства.

Демографски подаци
Од оснивања села до Другог светског рата, број становника Босута је стално растао, са 

мањим осцилацијама. После рата популација је нагло опала, због великог страдања мештана. 
Почев од 50-тих година, број Босућана изнова расте, због прилива досељеника из Босне и 
Србије, да би у новије време, од 80-тих година прошлог века, бројно стање мештана почело 
нагло да опада, услед пресељавања млађег становништва у градске центре, као и због великог 
броја нежења и бракова са малим бројем деце.

225  Милићевић Р, Херцеговачка презимена, Београд, 2005, 564-565



286

БРОЈНО СТАЊЕ СТАНОВНИКА И ДОМОВА У БОСУТУ ОД 1732-2011. ГОДИНЕ226

Година Број кућа - 
породица

Укупан број становника 
(мушкараца, жена и брачних 

парова)

Број 
православних 

Срба 
(мушкараца, 

жена и 
брачних 
парова)

1732. 20
1733. 14 44 (21 м. и 23 ж.)
1734. 20
1756. 15
1766. 18
1784. 40 (41 домаћинство) 736 (371 м. и 365 ж.)
1786. 41
1791. 37 403
1808. 410
1810. 42
1829. 98 540 539
1835. 540
1850. 497
1856. 54 (српских)
1866. 93 613 610
1869. 1269 (заједно са Рачом)

1870. 521 (253 м. 268 
ж., 122 бр. пар)

1872. 61 474 (235 м. 239 ж., 113 бр. пар)
1879. 516

226  Поповић Д, Срби у Срему до 1736/7, Београд, 1950, 21, 47; Руварац Д, Српска митрополија карловачка око половине 18. 
века, Срем. Карловци, 1902, 8, 26, 48, 65; Руварац Д, Шематизам источно – православне српске Митрополије Карловачке: за 
годину 1900. Срем. Карловци, 1900, 47; Косовац М, Српска Православна Митрополија Карловачка: по подацима од 1905, Срем. 
Карловци, 1910, 344; Ћурчић С, Ђуричић Ј, Марјановић В, Општина Сремска Митровица, 2002, 255; Енгел Ф. Ш, Опис краљевине 
Славоније и војводства Срема, Нови Сад, 2003, 169; Notitiae politico-geographico-statisticae partiumregno Hungariae adnexarum 
seu Slavoniae el Croatiae litoralis item Hungarico-Martimi commercialis, et confi niorum militarium Hungaricorum, Budae, 1829, 183; 
Винко Сабљар, Миестописни риечник краљевинах Далмације, Херватске и Славоније, Загреб, 1866, 36; Зборник за друштвене 
науке, Нови Сад, 1968, 136; Извештај Жупаније Сремске 1902. године, Вуковар, 1903, 395; АСАНУК, МПА 1856/692, Таблични 
исказ за годину 1870. протопопијата Митровачког, К 269 Списак парохиа у протопрезвитерату Митровачком за годину 1872., 
К 328 кут. 148 1880. године, А.О. 1884/16/19, Извод из Записника одборске седнице држане дне 3. јунија 1897; Архив Војводине, 
Ф126/II-5637/37; Упитник за СРЗ од 15.10.1952. године, ИА „Срем” С. Митровица; Подаци са пописа становништва РЗС Републике 
Србије; Политичко и судбено раздиељење Краљевина Хрватске и Славоније и реперториј мјеста по посљедцих пописа године 
1890., Кр.Хрв.-Слав.-Далм. Земаљска влада, Загреб, 1892, 133; Попис житељства од 31. XII 1900. у Краљевинама Хрватској и 
Славонији, Загреб, 1914, 328, 329; Попис житељства од 31. XII 1910. у Краљевинама Хрватској и Славонији, Загреб, 1914, 310, 311, 
377; Историјат села Босута – препис, Архив ПЗЗЗСК, Нови Сад, досије Босут, Е-432/Д, бр.инв.14491
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1880. 1324 (заједно са Рачом)

1884. 1166 (заједно са 
Рачом)

1890. 151 816 (426 м. 390 ж.) 710
1897. 730
1900. 230 1098 (570 м. 528 ж.) 956
1902. 196
1905. 209 (171 српских) 1098 905
1910. 450 1208 (624 м. 584 ж.) 1038
1921. 1894 (заједно са Рачом)
1931. 1176
1935. 1107
1941. 235 1218
1948. 204 689
1952. 218
1953. 240 823
1961. 317 1094
1971. 396 1284
1981. 387 1311
1991. 389 1149
2002. 362 1139
2011. 316 985

Босут је од оснивања, па све до развојачења Војне границе, имао између 20 и 60 кућних 
задруга, са 400-500 житеља. После укидања Границе јавља се нагли прилив становништва 
и повећање броја домова услед деоба кућних задруга.

Почев од 1869. године, па све до 1921. године званични статистички подаци о броју ста-
новника и кућа бележени су заједно за Босут и Рачу.

У Босуту није било организоване колонизације становништва у периоду од 1945-48. 
године, јер није било много празних немачких и усташких домова, као што је био случај у 
неким другим местима у Срему. Изгинуло становништво је било српско, а згаришта кућа и 
обрадиво земљиште су углавном имали наследнике, који су касније ову имовину продавали 
досељеницима из Босне и Србије. У Босут се у периоду од 1945-48. године доселило свега 
3 домаћинства са 7 чланова из других места сремскомитровачке општине, док није било 
колониста из других република.

Мањи број Босућана који није имао где да се врати, колонизовао се у Сремску Митровицу, 
Ердевик, Хртковце и нека друга места, где су добили празне куће и земљу.227

227  Ћурчић С, Ђуричић Ј, Марјановић В, Општина Сремска Митровица, Нови Сад, 2002, 104
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Станови у Босуту од 1971-2011. године
Према попису из 1971. године у Босуту је било 382 стана укупне површине 14.931 m2, што 

значи да је један стан у просеку имао свега 39,09 m2, и да је по једном становнику било 11,47 
m2 стамбеног простора, што је релативно мало за сеоске услове становања. Према величини 
стана било је: 35 посебних соба, 158 гарсоњера и једнособних, 170 двособних, 18 трособних 
и 1 четворособни стан. Према години изградње станови у Босуту делили су се на следећи на-
чин: 1 стан изграђен до 1918. године, 17 станова изграђених од 1919-1945. године, 185 станова 
изграђених од 1946-1960. године и 174 стана изграђена од 1960-1971. године, што значи да је 
после рата изграђено 93% стамбених објеката. Од тврдог материјала је било изграђено 345 
станова (90,3%), док је остатак био од лошијих грађевинских материјала. Свега 8 станова је 
било опремљено електроинсталацијом и водоводом, 236 станова је имало само електричну 
струју, а 135 станова је било без икакве инсталације. Двадесет шест година после завршетка 
Другог светског рата, у Босуту се још увек осећао недостатак стамбеног простора услед 
ратних разарања.228

Према попису из 2002. године у Босуту је било 362 домаћинстава у 419 станова. Стално 
је било настањено 358 станова, привремено ненастањено 38 станова, а трајно напуштено 23 
стана. Број напуштених и угашених огњишта повећавао се из године у годину. Од 419 стано-
ва, према величини је било: 8 засебних соба, 95 гарсоњера или једнособних, 190 двособних, 
74 трособних, 33 четверособних и 19 петособних и више од петособних станова. Укупна 
површина станова износила је 26.885 m2, што значи да је просечно један стан имао 64,16 m2. 
Електричну струју је имало 409 кућа, а прикључак на водоводну мрежу 369 домова. Купатило 
је имало 280 кућа. У приватној својини је било 409 зграда, док је 10 било у државној својини. 
Осим објеката који су служили за становање, у Босуту су постојале: 3 легалне викендице 
(нелегалних викендица је било неколико десетина), 2 колибе које су се користиле приликом 
сезонских пољских радова (број дивљих колиба је такође био много већи) и 2 објекта у којима 
се обављала искључиво пословна делатност.229

Према попису из 2011. године, у Босуту је било 316 домаћинстава у 391 стану.230

Становништво у Босуту од 1961-2011. године
Босут је у време интензивних насељавања из Босне и Србије био једно од ретких села у 

Војводини у којем је број становника нагло растао све до 80-тих година прошлог века. Село 
Босут је било интересантно за насељавање због близине границе са Семберијом, Мајевицом 
и Мачвом, као и због јефтине обрадиве земље и плацева за изградњу кућа, јер је село после 
Другог светског рата остао без половине становништва.

У време највећих досељавања, у Босуту је од 1961-1970. године рођено 213 беба, а умрло 
93 особе, па је прираштај био +120 становника. У периоду од 1971-1980. године рођено је 211 
беба, а умрло 116 лица, те је прираштај био +95 мештана. У наредној деценији од 1981-1991. 
године рођено је 145 беба, а умрло 138 лица, па је прираштај био свега +7 становника.

У Босуту је 1953. године младо становништво до 19 година старости имало удео од 38,8% 
укупног броја становника, пре свега због великог таласа насељавања млађе популације. Овај 

228  Урбанистички план МЗ Босут до 2000. године, СО Сремска Митровица, 1983
229  РЗС Републике Србије, Одељење статистике у Срем. Митровици, Књиге пописа бр. 1, 2, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17
230  Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији 2011. Први резултати, РЗС Р. Србије, Београд, 2011
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удео младог становништва смањио се 1981. 
године на 30,4%, са даљом тенденцијом пада. 
Удео жена физиолошки способних за рађање 
1953. године износио је 58,3 %, 1961. године 55,1 
%, а 1971. године 58,2 % од укупне популације 
жена, да би у наредним деценијама нагло почео 
да опада. Године 1953. становништво старије од 
60 година чинило је само 6,4 % становништва 
Босута. Овако мали проценат старијег станов-
ништва је постојао све док је трајало усељавање 
становништва, да би у периоду после 80-тих 
година становништво Босута почело нагло да 
стари, па је средња старост популације порасла 
у периоду од 1981-91. године за 4,1 годину.231

Досељавање становништва је било највеће 
током 50-тих и 60-тих година XX века. У пе-
риоду од 1961-1970. године у Босут се доселило 70 лица. Усељавања јењавају у времену од 
1971-1980. године, а почињу исељавања из Босута, па је миграциони салдо негативан и из-
носи -68 лица. Још масовнија исељавања су у наредној деценији од 1981-1990. године, па је и 
негативни миграциони салдо још већи и износи -169 лица.

Проценат досељеничког становништва у Босуту је растао у поратном периоду због 
миграција из Босне и Србије, као и због одсељавања аутохтоног становништва у градске 
центре. Године 1961. у Босуту је било 19,9 % становништва рођеног у ужој Србији. Те године 
постотак досељеничког становништва у Босуту је био 40,5%, од чега је, чак, 73,1% било по-
реклом из других република (највише из Босне). Године 1971. проценат досељеничког ста-
новништва у Босуту се повећава на 58,4%. Године 1991. удео досељеничког становништва је 
нешто мањи 54,8%, јер се у Босуту рађају потомци досељеника, који се статистички убрајају 
међу аутохтоно становништво. Од укупне популације досељеника 1991. године било је 73% 
досељеника из других региона (460 лица из Босне и Србије), 14,1% досељеника из других 
места у митровачкој општини (89 лица) и 8,6% из других крајева Војводине (54 лица).232 Удео 
досељеничког становништва је повећан током 90-тих година доласком избеглица из Хрватске 
и БиХ. Уколико би се рачунали и потомци досељеника који су рођени у Босуту и Сремској 
Митровици, данас је удео досељеничког становништва у Босуту преко 80%.

Према попису из 1991. године у Босуту је живело 1.149 становника, од чега 561 мушкарац 
(48,8%) и 588 жена (51,2%). Просек година старости је био 38 година. Удео младог станов-
ништва у селу био је 25,6%, док је удео старог становништва 19,4%. Становништво које је 
било радно способно чинило је 65,3% укупне популације. Удео репродуктивно способних 
жена био је 41,5% у односу на укупну женску популацију. Према радним способностима, 
становништво је имало следећи удео: 39,8% радно активног становништва (446 лица), 50,8% 
издржаваних особа (563 лица) и 10% особа са личним примањима (112 лица). Подела станов-
ништва према делатностима којима су се бавили била је следећа: 68,4% у примарним делат-
ностима (242 углавном пољопривредника), 7,3% у секундарним делатностима (26 људи) и 
24,3% у терцијарним делатностима (86 особа). У погледу националног састава становништва 
у Босуту, доминантну етничку групу су чинили Срби са 95,2% (1.094 лица). Припадници 

231  Ћурчић С, Ђуричић Ј, Марјановић В, Општина Сремска Митровица, Нови Сад, 2002, 119-125
232  Исто, 255-256

График промене броја становника
у Босуту током XX века
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других националности и неопредељени (4,8%), досељавали су у Босут приликом склапања 
бракова или заснивања радног односа, а аутохтоног несрпског становништва је било тек 
неколико породица.

Године 1991. у Босуту је било 389 домаћинстава. Пољопривредом се бавило 285 газдин-
става (73,3%). У просеку су у једном домаћинству живела 2,95 члана, што је, после Лежимира 
и Бешеновачког Прњавора, био најмањи број чланова домаћинства у целој општини. Највише 
је било двочланих домаћинстава (30,8%), а потом четворочланих домаћинстава (23,7%). Гу-
стина насељености је била 31,2 становника по квадратном километру (1.149 становника на 
28,28 км2).233

Према попису из 2002. године у Босуту је живело 1.139 становника (570 мушкараца и 
569 жена). Босућана старијих од 15 година било је 941 (од тога 469 мушкараца и 472 жена). 
Било је 198 деце до 15 година старости, од чега 89 предшколског узраста. Са пребивалиштем 
у Босуту било је 894 пунолетна грађана (447 мушкараца и 447 жена).

Према старости састав Босућана 2002. године био је следећи: 63 деце до 4 године, 76 
деце од 5-9 година, 59 деце од 10-14 година, 80 омладинаца од 15-19 година, 84 младих од 
20-24 године, 83 становника од 25-29 година, 70 мештана од 30-34 година, 77 људи од 35-39 
година, 75 становника од 40-44 година, 91 мештан од 45-49 година, 67 људи од 50-54 године, 
43 мештана од 55-59 година, 75 људи од 60-64 године, 81 човек од 65-69 година, 63 људи од 
70-74 године, 39 мештана 75-79 година и 13 становника са преко 80 година старости. Просечна 
старост Босућана била је 39,1 година (мушкарци 37,5, а жене 40,7).

Према броју деце, од укупно 331 породице: 98 је било без деце, 98 са једним дететом, 116 
са двоје деце, 17 са троје деце и 2 са четворо деце. Самохраних мајки са децом било је 34, а 
самохраних очева са децом 12.

Године 2002. у Босуту је било 303 радно активна становника (216 мушкараца и 87 жена). 

233  Исто, 96, 143, 256

Становништво старо 15 и више година према брачном стању и полу 2002. године

Домаћинства према броју чланова 2002. године
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Од 362 домаћинства у Босуту, пољопривредно газдинство поседовала су 264 домаћинства, 
док је без пољопривредног газдинства било 98 домаћинстава.

У Босуту је 2002. године живело од рођења 558 становника (староседеоци и потомци 
досељеника који су рођени у Босуту и Сремској Митровици), док је 581 становник доселио у 
село. Према времену када су се доселили у Босут: 5 људи је дошло пре 1940. године, 9 између 
1941. и 1945. године, 155 досељеника је стигло у Босут у периоду од 1946-1960. године, 109 у 
времену од 1961-1970. године, 74 у периоду од 1971-1980. године, 67 од 1981-1990. године, 127 
од 1991-2002. године, док се за 35 досељеника не зна тачно када су се доселили у Босут.234

У Босуту је 2011. године пописано 1.027 становника, од чега је 985 стално настањено 
у месту, док 42 лица живи у иностранству.235 Међутим, статистички подаци не одговарају 
фактичком стању, јер се преко 120 људи фиктивно води на босутским адресама, а заправо не 
живе у селу, па се може рећи да данас Босут има око 850 становника.

Морталитет и наталитет
Крајем XIX и почетком XX века стопа морталитета је била веома висока, нарочито у 

дечјем узрасту. Често су у току године две трећине умрлих била мала деца и тек рођене бебе. 

234  Књиге пописа бр. 1, 2, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, РЗС Републике Србије, Одељење статистике у Срем. Митровици 
235  Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији 2011. Први резултати, РЗС Р. Србије, Београд, 2011

Становништво према делатности коју обавља 2002. године

Етнички састав Босућана према попису из 2002. године
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Било је жалосних случајева када су у породици умирала по два детета годишње. Против 
високе стопе смртности деце, породице су се бориле великим бројем новорођенчади.

Матичне књиге умрлих су се водиле заједно за Босут и Рачу до 1890. године, да би по-
сле тога биле вођене одвојено. У матичне књиге умрлих свештеници су уписивали болести 
од којих се умирало: богиње, сушица, водена болест, врућица, кашаљ хрипавац, дечја сла-
бост, старачка слабост, прирођена слабост, грижа у стомаку, упала плућа, фрас, грозница, 
сува болест, падавица, богиње, запаљење мозга, запаљење џигерице, запаљење бубрега, 
запаљење црева, сухобоља, капља, шлог, тифус, пегавац, тровање крви, шарлах, катар, крво-
ток, дифтерија, пролив, колера, грчеви, рак... Осим тога, као разлог смрти уписивана је: смрт 
на порођају, утопљење у реци, самоубиство, несрећни случај, убиство... Описи смрти су били 
произвољни, непрецизни и медицински нестручни. У периоду од 1888. до 1934. године број 
умрлих који су уписивани у ове књиге био је далеко већи, него после Другог светског рата, 
када су многи мештани умирали у болницама, па су тамо и евидентирани:236

Број умрлих у Босуту од 1888-2011. год.

Година Број 
умрлих Година Број 

умрлих Година Број 
умрлих

1888 20 1946 5 1981 8
1890 27 1947 7 1982 6
1896 20 1948 21 1983 10
1897 23 1949 12 1984 10
1898 31 1950 17 1985 11
1899 26 1951 11 1986 11
1900 28 1952 23 1987 15
1901 42 1953 9 1988 6
1902 30 1954 8 1989 12
1903 40 1955 13 1990 9
1904 35 1956 7 1991 8
1905 35 1957 8 1992 13
1906 45 1958 8 1993 15
1907 81 1959 5 1994 6
1908 42 1960 14 1995 4
1909 49 1961 8 1996 18
1910 46 1962 12 1997 14
1911 63 1963 10 1998 14
1912 43 1964 9 1999 18
1913 60 1965 12 2000 11
1914 18 1966 10 2001 15
1915 54 1967 9 2002 8

236  Матичне књиге умрлих за Босут од 1888-1934. године, Матичне књиге умрлих од 1946-2011. године, М.К. Босут
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1917 19 1968 8 2003 11
1918 35 1969 10 2004 20
1920 28 1970 9 2005 14
1921 40 1971 6 2006 11
1922 39 1972 5 2007 8
1923 38 1973 16 2008 10
1924 31 1974 2 2009 11
1925 30 1975 13 2010 11
1926 31 1976 5 2011 11
1927 26 1977 8
1928 40 1978 7
1933 14 1979 10
1934 24 1980 3

Подаци за временски период од 1888-1934. односе се само на Босућане који су сахрањени 
по православном обреду, јер је тада црква водила матичне књиге, док је у послератном пери-
оду матице водила општина, па се подаци односе на све мештане без обзира на вероисповест.

Старост коју су људи доживљавали за време Војне границе кретала се између 40-50 го-
дина, са ретким изузецима. Дешавало се да старешина кућне задруге има једва 40-так година 
и да је истовремено најстарији члан породице.

Из табеле је видљиво да је смртност у појединим годинама била веома велика. Тако је 
1907. године умрло чак 81 лице, од чега су преко половине била деца. Велика смртност је 
била и 1911. године, када се у Босуту појавила „азијатска колера” код петоро мештана, од 
којих је двоје подлегло овој опакој болести. Колера се, такође, јавила на салашима на марти-
начком полоју и на Сави, код једне жене.237 Вероватно је много већи број Босућана умро од 
ове болести, али то није медицински установљено. Велика смртност је била и 1913. године, 
када је умрло 60 мештана, од којих се код двоје сумњало да је у питању колера. Године 1928. 
забележено је 7 смртних случајева код деце услед шарлаха. Цревни катар је 1934. године био 
узрочник великој смртности деце.238

У новије време најдуговечнији Босућани су били: Ангелина Обрадовић – Гина (1914-
2010), Александра Дрмановић – Лела (1899-1992), Радивој Богдановић (1903-1995), Гојко 
Стојковић (1898-1989), Чедомир Ерцеговчевић (1915-2005), Кузман Живанић (1910-1999), 
Иванка Нешковић (пож. 90 год.), Милојка Нешковић (1918-2007), Душан Богдановић – Дуја 
(1914-2003), Сока Станисављевић (1907-1996), Стоја Савић (1910-1998), Стојко Лукић (1908-
1996), Јован Богдановић – Дојчин (1917-2004), Андрија Кашић (1918-2005), Стеван Петрењ 
(1895-1982), Миливој Станисављевић (1902-1989), Загорка Миражић – Бела (1904-1991), Све-
тислав Крстић (1910-1997), Милосава Златановић – Мица (1919-2005), Даница Богдановић 
(1924-2011), Миодраг Стјепановић (1922-2008), Драгиња Баџић (1925-2011), Томо Томашевић 
(1908-1993), Јелена Јевтић (1927-2011), Петра Кривошија (1923-2007), Емил Спаић – Бранко 
(1923-2006), Здравко Спаић (1928-2010)...

Између 1945-1963. године рођени и умрли су евидентирани у месту рођења, односно 

237  Извештај о стању јавне управе у Жупанији Сријемској за управну годину 1911, Вуковар, 1912, 232-233
238  Матичне књиге умрлих за Босут од 1888-1934. године, Месна канцеларија Босут
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смрти. У овом периоду су скоро сва села имала бабицу, па су се породиље порађале у ме-
стима пребивалишта. Такође већина људи је умирала у месту становања, где су бележени у 
књигу умрлих. Послератним развојем здравствене службе, породиље почињу да се порађају 
у митровачкој болници. С друге стране, све већи број болесника умире у градском здрав-
ственом центру. Тако се евиденција о рођеним и умрлим постепено премешта у седиште 
општине. Почев од 1964. године упис рођених врши се у месту сталног боравка мајке, док се 
упис умрлих врши у њиховом дотадашњем месту боравка.

Број рођених у Босуту од 1900-2010. год.

Година Број 
рођених Година Број 

рођених Година Број 
рођених

1900 58 1937 16 1974 4
1901 40 1938 12 1975 7
1902 53 1939 15 1976 8
1903 41 1940 10 1977 5
1904 56 1941 16 1978 5
1905 50 1942 4 1979 4
1906 57 1943 4 1980 2
1907 67 1944 4 1981 3
1908 50 1945 6 1982 3
1909 56 1946 10 1983 5
1910 71 1947 13 1984 2
1911 55 1948 17 1985 1
1912 62 1949 23 1986 5
1913 59 1950 21 1987 2
1914 27 1951 36 1988 1
1915 3 1952 27 1989 0
1916 5 1953 14 1990 1
1917 19 1954 19 1991 1
1918 15 1955 17 1992 0
1919 1 1956 29 1993 0
1920 50 1957 18 1994 1
1921 34 1958 21 1995 0
1922 45 1959 19 1996 0
1923 48 1960 24 1997 3
1924 36 1961 22 1998 1
1925 44 1962 13 1999 1
1926 39 1963 23 2000 1
1927 37 1964 31 2001 0
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1928 45 1965 10 2002 0
1929 11 1966 17 2003 2
1930 12 1967 15 2004 1
1931 22 1968 7 2005 4
1932 21 1969 7 2006 -
1933 44 1970 11 2007 -
1934 37 1971 9 2008 -
1935 19 1972 9 2009 -
1936 21 1973 8 2010 -

Број црквених венчања, односно склопљених грађанских бракова у Босуту после Другог 
светског рата је такође имао осцилације, са благом тенденцијом пораста, све до 90-тих година 
прошлог века, када се бележи нагли пад.

Број венчања у Босуту од 1946-2011. год.

Година Број 
венчања Година Број 

венчања
1946 4 1979 12
1947 14 1980 10
1948 14 1981 12
1949 8 1982 12
1950 5 1983 12
1951 7 1984 9
1952 14 1985 8
1953 10 1986 10
1954 18 1987 8
1955 14 1988 3
1956 11 1989 5
1957 13 1990 11
1958 14 1991 12
1959 9 1992 12
1960 11 1993 10
1961 14 1994 9
1962 8 1995 3
1963 15 1996 7
1964 13 1997 3
1965 9 1998 5
1966 12 1999 5
1967 15 2000 4
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1968 12 2001 2
1969 5 2002 9
1970 18 2003 13
1971 12 2004 6
1972 11 2005 5
1973 14 2006 8
1974 9 2007 7
1975 20 2008 4
1976 21 2009 2
1977 13 2010 1
1978 19 2011 8
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ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ

О називу реке и села Босута
Село Босут се првобитно звало шанац Ушће, јер је насељено на самом ушћу Босута у 

Саву. Међутим, недуго после оснивања, име села је промењено у Босут, према истоименој 
реци. Суседна села су такође мењала назив: Рача је постала Сремска Рача 1928. године, док 
је Грк постао Вишњићево 1935. године. Дакле, неспорно је да је село Босут добило име по 
реци, али се не зна сасвим поуздано како је река Босут добила име.

Назив села Босута је у аустријској војној топографији и мађарским речницима записиван 
на неколико различитих начина током XVIII и XIX века: Bosut (1720, 1829, 1866, 1895), Bossut 
и Bossutt (1762, 1780-1781), Boszut (1803), Bossuth (1806/08, 1824), Božut (1876). Граничарски 
кордонски чардак Босут помиње се као: Bossuth (1824) и Bosuth (1829). Сеоски потес Банов 
Брод се помиње као: Banov Brood (1824) и Banow Brod (1829).1 У неким изворима стари назив 
за реку Босут је „Bacuntius”.2

Према неким мишљењима назив реке Босут је турског порекла. На турском језику реч 
„boş” значи „празан”, а реч „su” значи „вода”, па би кованица „boş su” могла да се преведе као 
„празна вода”. Према овом мишљењу, Турци су дали име реци док су је прелазили лети, када 
би она обично пресушила на месту где је некада била скела. Река Босут и сада пресушује на 
свом ушћу у летњим месецима.

У прилог тврдњи да је реч Босут највероватније турског порекла иде и чињеница да данас 
у Турској постоји породично презиме Bosut3. Tурско презиме Bosut у преводу са старотурског 
језика значи „прави пут”, што вероватно има религиозно значење, јер муслимани сматрају да 
је ислам „прави пут”. Могуће је да је река Босут добила име по неком Турчину који се тако 
презивао, а можда су трговци путујући друмом из Босне у Аустрију назвали ушће Босута 
„правим путем”.

У нашим крајевима забележено је презиме Босутић. Тако је 1901. године постављен Томис-
лав Босутић, приправник средњошколскога учитељства, за намесног учитеља у краљевској 
реалној гимназији у Земуну.4

Светозар Георгијевић наводи етимологију имена Босут:5

1  Buczynski А, Kruhek М, Valentić М, Хрватска на тајним земљовидима 18. и 19. стољећа, Петроварадинска пуковнија, Загреб, 
2000, 177, 206; Veröffentlichungen des Finnisch-Ugrischen Seminars an der Universität München: Historischen Ortsnamen von Ungarn, 
Томови 1-4, 1973, 26, 30
2  Мандић Д, Босна и Херцеговина: Етничка повијест Босне и Херцеговине, 1960, 34-35
3  Sami Bosut (голман фудбалског клуба „Zulte Varegem”), Levent Bosut, Nuri Bosut, Feyyaz Bosut, Melek Bosut, Mujde Bosut...
4  Службени гласник кр.хрв.-слав.-далм. земаљске владе, одјела за богоштовље и наставу, Загреб, 1901, 150
5  Георгијевић С, Етимологија имена места Срема, Балканолошке студије, свеска VI, Ниш, 1984, 16
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Босут старобалкан. + Басанте (Босна),
из Босута хидроним Босут, река у Срему,
Босућан (-и) Мала и Велика Босута, „реке” у Качеру (С)
Босућанка (-е) Босут
босутски

Према мишљењу већине научника, реч Босут је персијског порекла. Поједини језикословци 
сматрају да имена река Босне и Босута имају заједничку прединдоевропску језичку основу, 
јер је језичка основа „bass-” веома заступљена у читавој средњој Европи, Балканском и 
Пиринејском полуострву. Сматра се да је реч Босут постојала још у римско време на основу 
термина: ad Bassante, Bassantis, Bassantes...6

Павел Шафарик је, такође, писао о пореклу речи Босут:
„Басанте (река и насељено место у Доњој Панонији, 250; Т. Пејт., Нот. Дигн.. Ацта С. 

Ирен); данашњи Босут, упореди Басит притока Дњепра, Босец река у Русији, Басита, Бост 
место у Словачкој, чак, Босна река и земља, код Апиана Посинија, даље стара Bassiana у 
Сирмију спада такође овде.”7

Један број научника сматра да су Словени живели у заједници са појединим иранским 
племенима на просторима Карпати-Дунав-Дон, на Балкану и у средњој Европи. Тако су 
бројне речи из иранског језика усвојене у словенским језицима. У иранском језику постоји 
глаголски придев „bhásant” у значењу „сјајан, светао”, из којег, према неким мишљењима, 
вуче корен и реч Bassante = Босут. Пошто „Bassante” првенствено значи „светлећи, сјајан, 
бистар”, претпоставља се да је река Босут добила име као „светлећа, бистра” река, што је у 
оно време вероватно и био случај, јер није била загађена као данас.8 На исти начин је добила 
име и река Босна.

У Србији и Босни постоје још два места сличног назива као Босут.
У Качеру на обронцима Букуље, 20 километара удаљено од Аранђеловца, постоји старо 

село Босута. Поред села протичу две речице: Мала и Велика Босута (односно поток Босутица 
који се улива у реку Босуту). По овим рекама је село добило име.9 У односу на назив сремског 
села, разлика је само у једном слову: Босут(а). Сматра се да су имена река „Велика и Мала 
Босута” настала тако што је на латинску основу „bassus” (у значењу „низак” и „дубок”) додат 
суфикс „-uta”.10

Босутка је мало место у Босни и Херцеговини, у Брчко Дистрикту, на 44°49’27” северно 
од екватора и 18°36’43” источно од почетног меридијана.

Такође, у иностранству постоји неколико сличних имена за реке и насељена места.
У јужној Пољској, на 9 km од града Кракова, постоји мало село „Bosutów”. Према 

последњем попису ово место је имало свега 672 становника.
Бројни хрватски политички емигранти после Другог светског рата населили су се у 

Аргентини. Међу њима је био и шумарски инжењер Ивица Фрковић који је са својом екипом 

6  Путанец В, Палеолингвистички прилози за пеластичке, иранске и илирске језичне реликте на простору Хрватске и БиХ, 
Жива антика, год. 49, бр. 1-2, 1999, 17
7  Шафарик П. Ј, О пореклу Словена, Нови Сад, 1999, 93
8  Путанец В, Палеолингвистички прилози за пеластичке, иранске и илирске језичне реликте на простору Хрватске и БиХ, 
Жива антика, год. 49, бр. 1-2, 1999, 18
9  Перкић М, Босута село у Качеру, Београд, Аранђеловац, 2001
10  Путанец В, Палеолингвистички прилози за пеластичке, иранске и илирске језичне реликте на простору Хрватске и БиХ, 
Жива антика, год. 49, бр. 1-2, 1999, 17-18
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вршио топографска истраживања на југу Аргентине, у покрајини Neuquen, уз аргентинско-
чилеанску границу. Он је открио дотад нерегистроване реке, водопаде и језера, те им дао 
имена по топонимима из постојбине. Тако у Аргентини теку реке са називом: Корана, Купа, 
Цетина, Босут, Уна (притоке реке Chany), затим Босна, Лика, Мура, Сава, Драва, Дрина (при-
токе реке Relem). Дакле, осим на територији бивше Југославије, реке Босут и Сава постоје 
и у Аргентини.11

Улице у појединим местима носе назив по реци или месту Босуту. Улица Босутска 
постоји у: Вишњићеву, Вашици, Адашевцима, Кукујевцима, Моровићу, Шиду, Новом Саду, 
Суботици, Земуну и Београду (на Звездари). Улица Босутски пут постоји у: Сремској Рачи и 
Сремској Митровици, док улица Босутски сокак постоји у Вишњићеву.

Географски положај и тип насеља
Село Босут се налази у Сремском округу, на територији Града Сремска Митровица, 30 

км југозападно од средишта општине. Насеље је никло на издуженом гребену дилувијалне 
терасе, уз ушће реке Босут у Саву, дуж магистралног пута М-18, који спаја Срем и Семберију.

Босут административно припада подручју Града Сремска Митровица. На подручју Града 
Сремска Митровица постоје два градска насеља (Сремска Митровица и Мачванска Митро-
вица), једно приградско насеље (Лаћарак) и 23 села, међу којима је и Босут.

Село Босут је насеље збијеног, војвођанског типа, са ушореним улицама. Такође, Босут 
је насеље приобалног типа, јер се простире уз десну обалу реке Босута и леву обалу реке 
Саве. Осим тога, Босут је село друмског типа, јер правцем главне улице Десетог марта про-
лази магистрални пут М-18.

Село се првобитно ширило узводно од ушћа, дуж десне обале Босута, на месту данашње 
Савске улице. Нешто касније, због сталног досељавања становништва, село је наставило да 
се изграђује дуж пута према Сремској Рачи, правцем данашње улице Десетог марта. Босут 

11  http://www.hic.hr/hrvatski/hid/index.htm

Насељена места на подручју Града Сремска Митровица
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се ширио деобом кућних плацева и пресељавањем одељених чланова породичних задруга 
на крај села. Такође, село се ширило сталним досељавањем новог становништва, које је за-
узимало рубна подручја места. Насеље је током времена променило свој ужи локалитет услед 
промена токова река Босута и Саве, па се центар села изместио 600 метара према југозападу.

Село Босут није правилно урбанистички формирано, због свог специфичног положаја 
поред две реке. Место се развијало стихијски и неплански, што се види по чињеници да није 
јасно дефинисан центар насеља, бочне улице нису правилно формиране, главна улица је ису-
више издужена, а јавне грађевине, попут школе, здравствене амбуланте, цркве, дома културе, 
продавнице и ветеринарске амбуланте, налазе се на великом растојању дуж главне улице.

Босут се стално ширио на југозапад, према Сремској Рачи, док се проширивање на се-
верозапад прекинуло. Тек после Другог светског рата, досељавањем становништва из Босне, 
село се проширило и на леву обалу реке Босута, од ушћа Босута у Саву правцем југозапад 
– североисток, према Кузмину (улица Сремска), и формирањем засеока Кљештевица. Дивље 
насеље Врачко поље које се налазило западно од села, после комасације је расељено, док је 
Кљештевица опстала до данас, са тенденцијом сталног расељавања.

Катастарска карта босутског атара
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Село Босут је издуженог облика и пружа се у дужини од 4,5 km, правцем североисток 
– југозапад, од првих кућа у Сремској улици, до последњих кућа на путу према граничном 
прелазу Сремска Рача. Село се састоји од седам улица: Десетог марта, Јовановићева, Млинска, 
Богдановићева, Савска, Славка Старчевића и Сремска и насеља Кљештевица. Кућни плацеви 
у Босуту су широки у просеку 15 m, а дугачки око 140 m. Све парцеле на којима су изграђене 
породичне стамбене зграде правилно су формиране, под углом од 90º у односу на улицу.

Сеоски атар је неправилног облика и подсећа на пешчани сат, са сужењем на месту ушћа 
Босута у Саву. Површина босутског атара износи 28,27 km2 (2.827 ha, 66 ari, 8 m2), од чега на 
само насеље (грађевинско подручје) отпада 1,33 km2 (133 ha, 21 ar).12

Босут никада није имао тачно дефинисане границе грађевинског рејона. Стога се село 
неправилно формирало пратећи осу главне улице, односно магистралног пута М-18. Насеље 
Кљештевица се развило као посебан, неурбанизован грађевински рејон. Према урбанистичком 
плану из 1983. године, укупан грађевински рејон села Босута износио је 148.55.00 ha, од чега 
је на село отпадало 132.81.00 ha, а на Кљештевицу 15.74.00 ha:13

Намена земљишта
у грађевинском рејону Површина

1 Становање 45.54.85 ha
2 Саобраћајнице 12.28.00 ha
3 Јавне функције насеља 00.80.00 ha
4 Спорт и рекреација 01.31.00 ha
5 Гробље 00.50.00 ha
6 Слободне зелене површине 36.22.07 ha
7 Заштитно зеленило 19.52.08 ha
8 Економско двориште 09.25.00 ha
9 Река 07.38.00 ha

Укупно: 132.81.00 ha

Босут се налази на северној географској ширини: 44° 55’ 34” и источној географској 
дужини: 19° 21’ 27”.14 Густина насељености у селу Босуту је 40 становника по km2.

Босут је удаљен од Сремске Митровице, Шида и Бијељине по 30 km, што развој села 
оптерећује периферношћу у односу на градске центре. Најближа села до којих постоји 
асфалтни пут јесу: Сремска Рача удаљена 7 km југозападно, Вишњићево удаљено 7 km 
северозападно и Кузмин удаљен 11 km северно од Босута. На 3,5 km североисточно ваздушном 
линијом преко реке Саве, налази се мачванско село Равње, које је најближе насељено место, 
али до њега се може доћи једино заобилазним путем преко Сремске Митровице или чамцем 
преко Саве. Исти случај је и са два мачванска села која су удаљена ваздушном линијом свега 
7 km: Баново Поље источно и Црна Бара југоисточно од Босута.

Село лежи уз магистрални пут М-18 (Ердевик – Кузмин – Сремска Рача – Бијељина), који 
повезује Републику Српску са аутопутем Београд – Загреб. Овај пут представља саобраћајну 
везу села са Кузмином и општинским центром у Сремској Митровици, као и са Сремском 

12  Подаци ЈП „Дирекција за изградњу Града Сремска Митровица”
13  Урбанистички план МЗ Босут до 2000. године, СО Сремска Митровица, 1983
14  Wikipedia
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Рачом, Бијељином и Републиком Српском. Са 
Вишњићевом је Босут повезан у новије време 
асфалтним путем. Пре тога је постојао колски 
пут.

Данас је Босут повезан са Кузмином и 
остатком Срема мостом преко реке Босута, док 
се раније река прелазила примитивним ске-
лама. Такође, Босут је повезан са Семберијом 
и БиХ мостом на реци Сави, који је заменио 
скелу у Старој Рачи. Са Мачвом је село остало 
неповезано до данашњег дана. Пре изградње 
мостова на Босуту и Сави 1934. године, село 
Босут је практично било одсечено од остатка 
Срема, Семберије и Мачве и, као такво, веома 
изоловано.

Катастарска општина Босут граничи се 
са следећим катастарским општинама: на 
југозападу са Сремском Рачом, на западу са 
Вишњићевом, на северу са Кузмином и на северистоку са Мартинцима, док јужну и источну 
границу омеђује река Сава.

Село Босут је окружено рекама Савом са југа и истока, као и реком Босутом са севера. 
Источно од села, уз Банов Брод, река Сава прави оштар полукружни лук. Овај део сеоског 
атара је водоплаван, па је одвојен од села заштитним насипом.

Село Босут је окружено шумом: на истоку се простире Банов Брод који је укљештен 
између села и реке Саве, на североистоку је густа шума која се пружа уз реку Саву, на западу 
су босутске шуме које се простиру према Хрватској.

Босут се налази веома близу две међудржавне границе: 6 km југозападно је граница 
са Републиком Српском, односно Босном и Херцеговином, око 20 km западно је граница са 
Хрватском. Такође, Босут се налази на покрајинској административној линији, тј. уз реку 
Саву која је природна граница између уже Србије и АП Војводине. Некада, у прошлости, то 
је била граница између Турске и Аустрије.

Положај и типови кућа и кућишта
У периоду турске владавине Сремом од 1526-1718. године, грађене су куће које су биле 

укопане у земљу. Француски путописац Кикле је бележио у својим записима како су изгледале 
сремске полу-земунице, полу-колибе. Земунице су имале кров на две воде који је штрчао из-
над земље. На предњем забату су били отвори налик на прозоре, а на крову закошени оџак.

Царски саветник Фридрих Вилхелм фон Таубе у свом извештају из 1777. године говори 
да средином XVIII века у Славонији и Срему није било ушорених села, већ су куће биле 
раштркане, без авлија или са неограђеним двориштима. Даље, он наводи да су сељачке куће 
биле од набоја, покривене сламом или трском. Уместо стакла, на прозорима су била разапета 
платна. Граничарске куће су се састојале од једне одаје, без прозора, без столова и столица, 
са отвореним огњиштем. У истој просторији се боравило, кувало, хранило и спавало. Од 
посуђа људи су користили: котао, нож, дрвене чиније и кашике.

Карта Босута и околине
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Куће су ушорене тек у другој половини XVIII века, када је царска власт наредила да се сви 
домови морају градити у низу. Разлози за ушоравање су били практичне природе: из ушорених 
насеља било је лакше мобилисати граничаре за рат и контролисати хајдучију која је узимала 
маха у Срему. Сваки дом је морао да има једну собу са три пенџера и кухињу са димњаком.15 
Новоформиране улице су се секле под правим углом. У већини места је оформљено „сред-
село – раскршће”, са општином, црквом и школом. Такав је случај био и са селом Босутом, 
чији се центар места, са школом, учитељским станом, црквом и зградом општине, нала-
зио у данашњем школском дворишту. Гробља и вашаришта су по правилу прављена изван 
насеља.16 У Босуту је гробље такође било изван тадашњег насеља, али проширивањем села 
и измештањем средишта места, гробље се нашло међу кућама, недалеко од садашњег центра 
села. Приликом ушоравања села извршено је препарцелисање земљишта, тако што су кућни 
плацеви постављени под правим углом у односу на главни шор. Куће су поређане под конац, 
на одређеној раздаљини једна од друге, а дворишта и баште су ограђене.

Одмах по доласку на терен данашњег села, досељеници су правили колибе од плетера 
и блата, секли су дрвеће у шуми и правили провизорне станове од балвана. Нешто касније 
грађене су чатмаре, набијаче и ћерпичаре. Материјал за грађење ових кућа налазио се у 
окружењу, а радови су обављани „на мобу”, па је изградња оваквих домова била јевтина и 
приступачна.

Чатмаре или плетаре су прављене тако што су усправно укопавани јачи диреци између 
којих је уплитано пруће. Потом је кућа споља и изнутра лепљена блатом. Чатмаре су покри-
ване сламом, трском или рогозом, а сасвим ретко шиндром (даском). Прозори на чатмарама су 
били мали, па су куће биле ниске и мрачне. Собе нису биле патосане, већ су имале земљани 
под који се дезинфиковао кречом. Није било таванице, већ је на средини просторије било 
огњиште, изнад којег су висиле вериге са котлом. Дим је одлазио у кров, где се сушило месо, 
сланина и риба. Постојала је једна заједничка соба и кухиња. Чак су и прве цркве у Срему 
прављене од плетера.

Набијаче су прављене од тзв. набоја, односно влажне иловаче, која је, замешана са водом, 
набијана у оплате од дасака, док се не добије 15-так центиметара зида. Потом су се шалунзи 
померали навише и процес понављао. Приликом набијања земље, у зидове се слагало пруће 
које је имало улогу арматуре. Зидови од набоја су били дебели и до пола метра. Врата и про-
зори су касније просецани. Преко зидова су полагане греде на које су се ређале даске или 
витловке, које су потом лепљене блатом. Набијаче су покриване сламом, шашем или трском. 
Ове куће су биле веома неотпорне на влагу и рушиле су се приликом честих поплава, па 
стога нису имале подруме.

Ћерпичаре су грађене од тзв. египатске, непечене цигле. Ћерпич се правио тако што се 
иловача мешала са плевом, квасила и газила голим ногама, док не постане компактна маса. 
Потом се сипала у дрвене калупе, где је добијала облик цигле, и истресала на песак да се 
суши на сунцу. Куће су зидане и малтерисане блатом помешаним са плевом. Ћерпичаре су 
имале једну или две собе и оџаклију (кухињу) у којој се спавало зими. Оџаклија није имала 
таваницу, већ засвођен димњак. На отвореном огњишту се спремала храна.

Прве зграде зидане циглом и покривене црепом градила је аустријска војска за своје 
потребе. Тек много година касније почињу да се зидају приватне куће од тврдог материјала. 
Камен није употребљаван за градњу, јер га није било у окружењу, а дрво којег је било у 
изобиљу избегавано је због кратког века трајања.

15  Руњанин П, Историја села Кузмина, Сремски Карловци, 1936, 29
16  Орлић-Пешић М, Сеоске куће у Срему-могућност њиховог очувања, Зборник Музеја Срема 2/1996, 161-172
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Стање граничарских домова у другој половини XIX и почетком XX века описује парох 
грчански Јован Козобарић:

„Старе куће беху ниске, а зидане су већином на брвнима, и покривене беху шиндром. 
Соба беше једна или две, од којих је једна велика задружна за зиму, у средини је кухиња са 
огњиштем и великим отвореним оџаком, те се с тога дим разилазио по целој кући, чађави кућу 
и гризе очи, те квари очњи вид. Таких кућа има данас још доста, но многе су преоправљене 
и покривене црепом, а доста их је срушено и до темеља, те изнова назидане. Куће, које су 
у новије доба зидане, а ту спадају и скоро све куће насељене на полак плаца, јесу зидане од 
цигље и ћерпича, а покривене су црепом, собе су простране, видне и узвишене, а кухиње 
имају шпархерд17. Још имаде старих кућа покривених сламом, шиндром или даском. Изван 
куће су саграђени вајати за лето.”18

Кућни плацеви су били величине једног јутра и ширине од 40-60 метара. Парцеле су биле 
постављене дуж улица ужим делом, под правим углом у односу на главни шор. Због тога су 
и граничарски домови грађени као „дужне” куће. Око дворишта је било „прошће” – ограда 
оплетена од прућа.

Прве куће су имале само два одељења: собу окренуту према улици и кухињу према 
дворишту. Касније се у склопу куће гради и трем. Огњиште је испочетка било отворено, да 
би касније постало полуотворено, са зиданим димњаком на који се везивала и велика пећ у 
соби. На пећи је прављена зидана клупа „банак”, где су укућани седели и грејали се. Понекад 
су на фасадном делу куће остављана врата директно са улице, која су водила на трем. Дрвена 
грађа за куће дељена је граничарима бесплатно (тзв. „фрајштина”).

Куће се обично нису градиле уз међу, јер је простор иза куће био „мала авлија” у којој је 
држана живина. Зато су постојала двоја врата на кухињи која су повезивала оба дворишта. 
„Мала кућа” или „кућер” који је служио као шпајз, дозиђиван је уз кухињу када су плацеви 
постајали ужи, услед деобе кућних задруга.19

У истом дворишту, осим задружне куће, прављене су и коморе (вајати) за младе брачне 
парове. У коморама, где се није ложило, налазио се само кревет и разбој.

Ручно ткани ћилими служили су као прекривачи, простирке или су се стављали на зи-
дове. Покривачи, дуње, перине, постељина и перјани јастуци су улазили у девојачку спрему, 
коју је невеста доносила мужу приликом удаје.

Намештај у кући је био од дрвета, ручно израђиван. Свака кућа је имала: сто, столице, 
клупе, кревете, ормаре, девојачке и војничке сандуке, полице, креденце... Делови намештаја су 
ручно бојени живим бојама. Подлоге у црној, смеђој, сивој и плавој боји, шаране су цветним 
дезенима, сликама птица, дрвећа, пејзажима...

Од керамике су прављени: тањири, чиније, врчеви, тегле, бокали, ћупови и други пред-
мети за домаћинство. Керамички предмети су украшавани орнаментима цвећа, птица, леп-
тирова...

Крајем XIX и почетком XX века граде се дужне, троделне приземне куће које имају 
са дворишне стране „гонак”, отворен ходник ширине 70-120 cm. Куће су биле правоугаоне 
основе, са двоводним кровом и два калкана. Грађене су од цигле и покриване црепом. Чеони 
забат куће је подизан „на киблу”. На забату је писана година градње, а понекад иницијали или 
име и презиме газде. Таван је готово увек имао два правоугаона отвора на предњем забату. 
Предња фасада куће је украшавана малтерском пластиком и декоративним елементима. 

17  Шпорет (прим. аут.)
18  Козобарић Ј, Православна српска парохија у Грку крајем 1910. године, Срем. Карловци, 1911, 31
19  Орлић-Пешић М, Сеоске куће у Срему-могућност њиховог очувања, Зборник Музеја Срема 2/1996, 161-172
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Одељења у овим кућама су била распоређена 
у низу. У кухињу се улазило из гонка, док се у 
собе улазило из кухиње. Гонак је имао дрвене 
стубове и ниску ограду, израђене у дуборезу. 
Понекад су стубови и ограда били зидани.20

Предратне куће у Босуту грађене су под 
војнограничарским и мачванским утицајем. 
Поједине куће у Босуту и Сремској Рачи 
имају конструкцију карактеристичну за бо-
санску Посавину. Ова два села се по изгледу 
кућа и уређењу дворишта знатно разликују 
од осталих сремских села.21

Пре и после Другог светског рата, под 
немачким утицајем, доста су грађене „пре-
ке куће” које се својом широм страном 
орјентишу према улици, са прозорима соба 

који гледају на шор. Такође су грађене куће „на кључ”, у облику ћириличног слова „Г”, које 
се једним краком ослањају на улицу, а другим на међу са суседним плацом. Код преке куће 
приземна основа је таква да се највећи број просторија налази до улице, на самој међи. Ове 
куће су се често градиле са наткривеним улазом, тзв. „ајнфортом”, али је то у Босуту била 
реткост. Преке куће и куће на кључ деловале су доминантно на кућном плацу, заклањале су 
поглед са улице у унутрашњост дворишта, а истовремено пружале добар поглед на улицу 
кроз прозоре до пута. Ове куће су током 70-тих година већином биле неомалтерисане и не-
окречене.22 На периферији села су грађене куће мањих димензија, од лошијег грађевинског 
материјала, које су неправилно постављане на кућном плацу.

Само две куће у Главној улици у Босуту су остале неоштећене после Другог светског 
рата: кућа на броју 96 у поседу Уроша Будимчевића, а касније у поседу Црквене општине 
Босут, и кућа на броју 91 у власништву Мике Вучетића, а касније, до рушења, у власништву 
сеоског ветеринара Драгише Анојчића. Кућа на броју 91 је била прека у односу на улицу. 

Подигнута је 1936. године. На њој су биле 
видне преправке у распореду просторија и 
на прочељу зграде на којем се уочавао про-
филисани кровни венац.

Планске куће које су грађене у време 
Обнове од 1945-1948. године подизане су 
по угледу на руску кућу, па их је народ звао 
„планска” или „руска” кућа. Ове куће су биле 
правоугаоне основе, са кровом на две воде 
и без подрума. Целом дужином или једним 
делом куће грађен је покривени трем који 
је понегде био засвођен. Кућа је постављана 
бочном страном уз суседни плац, а предња 
фасада је била на самој уличној линији. 

20  Орлић-Пешић М, Сеоске куће у Срему-могућност њиховог очувања, Зборник Музеја Срема 2/1996, 161-172
21  Ћурчић С, Ђуричић Ј, Марјановић В, Општина Сремска Митровица, 2002, 221
22  Летопис Основне школе „Бранко Радичевић” у Босуту

Дужна кућа са гонком
(у власништву породице Михајловић)

Дужна кућа са гонком
(у власништву породице Петровић)
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Грађене су једнособне, двособне и трособ-
не куће. Трособне куће су имале веранду 
уз коју би често била подигнута чардаклија 
(лоза), те су веома личиле на мачвански тип 
куће. У собе се улазило са трема, а понекад 
су просторије биле постављене у низу, па се 
улазило из једне у другу одају. Овај тип куће 
није одговарао потребама становништва, па 
је убрзо замењен преком кућом или кућом 
на кључ, које су током 70-тих година пот-
пуно превладале у сеоском градитељству. 
Тих година је само десетак планских кућа 
из времена Обнове остало у употреби, док 
их данас има свега неколико.23

У Босуту су пре Другог светског рата 
кућни улази били орјентисани према се-
веру, да би у послератној обнови села све 
куће биле изграђене на супротној страни 
плацева, па су тако и улази окренути пре-
ма југу. Захваљујући томе куће су имале 
више светлости у току дана.

Послератним досељавањем ста-
новништва из Босне и Србије долази до 
извесних промена у стиловима градње 
породичних кућа. Ушореност се не 
поштује доследно, високе зидане огра-
де и капије се замењују прозирним, 
ниским оградама, које отварају поглед 
у унутрашњост дворишта. Понегде се 
граде куће сличније кућама у Босни и 
Србији, него старим војвођанским типо-
вима кућа. Зидају се куће „на бразду” са 
три просторије, без трема.

Поткрај 70-тих година граде се куће 
на четири воде које су квадратне основе, 
са ходником, две собе до пута и купати-
лом и дневним боравком позади. Нешто 
касније почињу да се граде куће на спрат 
или куће са поткровљем. Ове куће су из-
узетно нефункционалне за сеоске прили-
ке и одударају од архитектонског наслеђа 
сремског села.

У препису „Историјата села Босута” 
описана су босутска кућишта:

23  Радуловачки Љ, Босут-историјат и општи подаци, ПЗЗЗСК, Н.Сад, 1972, досије Босут, Е-432/Б инв.бр. 4822

Једнособна кућа у Босуту у Обнови
10. фебруара 1947. године

Прека кућа
(у власниству породице Обрадовић)

Куће на кључ
(у власништву породица Николић  и Богдановић)
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„Главни делови кућишта јесу: 
двориште, воћњак и мања башта. 
Гувна се налазе ван села а уз гувно 
обично још воћњак и још мало баште. 
Кућишта су широка обично 30 m, а 
дубока 200 m. Најмање кућиште сме 
бити 16 m. Дељеници се насељавају 
обично на крају села. Код деобе 
дељеник није смео имати мање од 8 
јутара земље, кућиште 16 метери.”24

Кућиште се некада састојало од 
три дела: предњег дела у којем је дво-
риште уз улицу и где су грађене кућа, 
пушница за месо, бунар, стаја, кош 
или чардак, затим средњег дела, где 
су се налазили: гувно, сењак и стаја за 
ситну стоку, и задњег дела у којем су 
били: шљивик, воћњак и башта. Ови 
делови су међусобно били одвојени 
оградама.

У данашње време у предњем дво-
ришту се осим куће не гради ни један 
други објекат. Кућни плацеви су раз-
личите величине и током времена су 
смањивани деобом наследника. Куће 
које се налазе на западној страни глав-
не улице, у ширем центру села, старије 
су и леже на кућним плацевима вели-
чине једног јутра. У бочним улица-
ма (Јовановићевој, Богдановићевој и 
Млинској) кућни плацеви су знатно 

мањи. Стамбене и привредне зграде налазе се у дворишном делу кућног плаца и постављене 
су најчешће у низу, на самој међи са суседним плацем. Гумно се надовезује на двориште и 
имају га она домаћинства код којих величина плаца то дозвољава. Шљивике и баште имају 
готово сва већа кућишта.

Иза куће, под посебним кровом, грађене су „зграде” које су једним делом служиле као 
вајати, а другим делом као стаје за крупну стоку. Понекад је постојао међупростор који је 
служио као остава за бурад, сандуке и опрему или као шупа за кола. Тавански простор је 
често служио као сењак. У дворишном делу кућишта налазио се бунар. На размеђи између 
дворишта и гумна грађени су амбари и чардаци који су у доњем делу служили као свињци 
са улазом из гумна, док су у горњем делу служили за чување зрнасте хране.

Током 70-тих година код досељеничког становништва могли су још да се сретну кошеви 
од плетера у којима се чувао кукуруз, наслони за стоку који су служили као стаје и хлебне 
пећи карактеристичне за Мачву.

24  Историјат села Босута-препис, ПЗЗСК, Н. Сад, досије Босут, Е-432/Д, бр. инв. 14491

Двособна кућа у Босуту у Обнови 10. фебруара 1947. године

Савремена кућа у Босуту (у власништву породице Нешковић)
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За разлику од стамбених зграда које су плански подизане у акцији Обнове после рата, 
привредне зграде су обнављане из властитих средстава домаћинстава. Штале, свињци, чарда-
ци, сенаре и кокошињци су испочетка 
прављени од трошнијих материјала, 
као привремено решење, да би касније 
били замењени објектима од тврдог 
материјала. Привредне зграде су често 
имале више обједињених функција. 
Тако су чардаци, који су првобитно 
служили за складиштење зрнасте 
хране, временом еволуирали у ком-
биноване објекте који су служили за 
узгој стоке. Доградњом надстрешница 
испред привредних објеката добијан 
је простор за паркирање шинских 
кола, складиштење опреме и ала-
та. Број привредних зграда у једном 
домаћинству зависио је од имовног 
стања тог домаћинства.

Рељеф
Рељеф села Босута и његовог атара је уједначен, типично равничарски, са просечном 

надморском висином од 81,5 m и максималном висинском разликом од 2 м. Надморска висина 
у Босуту је различита у појединим деловима села: 80,50 m на крају Јовановићеве улице, 80,61 
m у Млинској улици, 80,70 m на путу за Врачко поље, 80,80 m у Старчевићевој улици, 81,40 
m у центру села, 81,53 m у Топчидеру, 81,80 m код школе, 81,83 m код чуварнице на путу пре-
ма Сремској Рачи, 81,96 m код царинског терминала, 82,50 m на путу у улици Сремској и код 
црпне пумпе, 82,51 m на путу код Савске улице.25

Босутски атар се састоји од две геолошке формације: лесоидне глине (акватични лесови) 
и алувијални наноси (глине и пескови). Лес гради дилувијалну терасу у централном делу 
насеља високу око 82 метра надморске висине, а глине и пескови алувијалну раван на ис-
точном и западном ободу атара који су нижи око два метра. На обе површине постоје трагови 
флувијалног рељефа у виду дугих и широких обалских греда и утолеглица између њих.26

Педолошки састав земљишта
Франц Штефан Енгел је 1786. године у свом „Опису Краљевине Славоније и Војводства 

Срема” сврстао Босут у трећу групу, међу 25 села Петроварадинске регименте која имају 
последњу, најлошију класу обрадивог земљишта. Он каже да су оранице у овим местима 

25  Подаци ЈП „Дирекција за изградњу Града Сремска Митровица”
26  Ћурчић С, Ђуричић Ј., Марјановић В., Општина Сремска Митровица, 2002, 254

Савремена кућа у Босуту (у власништву породице Лукач)
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плављене у пролеће 3 до 5 стопа ви-
соком водом.27

Обрадиво земљиште у Босуту 
је лошег квалитета. То је углавном 
тешка, жута иловача која слабо про-
пушта воду. После обилних падави-
на, босутске њиве дуго времена леже 
под водом која споро пролази кроз 
горњи слој земљишта. Често се деси 
да воде нема у каналима, али се зато 
задржи на површини ораница које 
имају слабу пропусну моћ. Приликом 
орања Босућани морају да користе 
јаче тракторе (раније су коришћени 
углавном „Беларуси”). Купопродајна 
цена и закуп (тзв. аренда) обрадивог 
земљишта у Босуту, Сремској Рачи 
и Вишњићеву је доста нижа него у 
другим селима, због лошијег ква-
литета ораница и слабијих приноса. 
Изградњом и одржавањем система 
канала и дренажом земљишта, коју је 
спровео Митросрем на Кљештевици, 
један део атмосферских вода је кана-
лисан.

Земљишта у босутском атару настала су под утицајима плитких подземних вода, поплава 
површинских вода и шумске вегетације. Производна вредност овог земљишта је релативно 
мала и могла би се повећати хидромелиорацијом и наводњавањем.

Према педолошкој карти Војводине, у босутском атару постоји седам врста земљишта:28

1. Гајњача је заступљена у североисточном делу босутског атара, на потесу 
Кљештевица, у троуглу који чине: пут Босут-Кузмин, канал Вртич и река 
Сава. Ради се о мањој површини типских и лесивираних гајњача. Гајњаче 
спадају у групу смеђих земљишта која настају у условима повишене влажно-
сти због плитких фреатских вода, под утицајем листопадне шумске вегетације 
или деградацијом степске црнице. Гајњаче су најбоље шумско и воћарско-
виноградарско земљиште.

2. Псеудоглеј – равничарски је заступљен у северном делу атара, на потесу 
Кљештевица, лево и десно од пута Босут-Кузмин. Настао је под утицајем 
плављења водама Саве и Босута. Као резултат плављења на површини се ство-
рио глиновит глејни слој. Природна вегетација овог земљишта коју су чиниле 
шуме храста лужњака, после Другог светског рата је искрчена и створене су 

27  Енгел Ф. Ш, Опис краљевине Славоније и војводства Срема, Н. Сад, 2003, 229
28  Урбанистички план МЗ Босут до 2000. године, СО Сремска Митровица, 1983; Ћурчић С., Ђуричић Ј., Марјановић В., 
Општина Сремска Митровица, 2002, 71-79

Педолошка карта босутског атара
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оранице. Производна вредност овог земљишта је мала и приноси варирају у за-
висности од метеоролошких услова. Ту се углавном гаје: озима пшеница, куку-
руз, јечам, луцерка, сунцокрет...

3. Алувијално глиновито земљиште је подтип алувијалног земљишта које је 
највише заступљено на подручју села Босута. Налази се на потесима: Течаја, 
Прека шума, Врачко поље, Шанчине... Некада је на овом земљишту била 
заступљена барска, ливадска и шумска вегетација која је служила за напасање 
стоке, али су исушивањем, преоравањем и крчењем створене оранице. 
Алувијална земљишта су настала у условима изливања Саве и Босута, што је 
довело до изразите слојевитости подлоге. То су најплоднија земљишта у босут-
ском атару која имају добар механички састав и повољан хидролошки режим. 
Нису довољно искоришћена, јер није решено питање њиховог наводњавања. 
Алувијална земљишта имају релативно повољна физичка и хидрофизичка 
својства, солидну плодност и снабдевеност биљним хранивима и раван рељеф.

4. Алувијално иловасто земљиште је заступљено на потесима Течаја и Амзов, 
као и у појасу између насипа и реке Саве, од ушћа према Мартинцима.

5. Алувијално забарено земљиште је варијетет алувијалног земљишта које је 
заступљено у босутском атару на потесима Банов Брод и Топчидерски полој.

6. Ритска карбонатна црница је заступљена у доњем току реке Босута и мањим 
делом на потесу Ливаде, на крајњем западу босутског атара. Настала је под 
утицајем површинских и високих подземних вода, у условима ритске вегетације. 
Користи се као пољопривредно земљиште за разне ратарске културе, премда је 
производна вредност у односу на ливадску црницу знатно мања. На песковитом 
варијетету овог земљишта у близини насеља гаје се повртарске културе.

7. Ритска карбонатна црница заслањена је заступљена на малој површини у 
северозападном делу атара, на потесу Велике ширине, крај канала Вртич. У 
целој митровачкој општини ова врста земљишта се среће једино на овом по-
тесу. Ритска карбонатна црница је заслањена водорастворљивим солима које 
садрже подземне воде. На овом потесу фреатске воде су изузетно плитке, па 
се у време високих летњих температура капиларно издижу и испаравају. Због 
тога натријумове соли, које ова вода садржи, привремено остају на површини 
земље и заслањују га. Производна вредност овог земљишта знатно је мања од 
незаслањене црнице. Овде најбоље успевају пшеница и сунцокрет, док слабије 
успевају кукуруз, шећерна репа и луцерка. Повећање производног потенцијала 
овог земљишта остварено је копањем мреже дренажних канала, те отклањањем 
штетних дејстава сувишних површинских вода. У сушном периоду би 
наводњавањем овог земљишта било знатно подстакнуто напредовање усева.

Клима
На ширем подручју села Босута заступљен је нешто влажнији тип умерено континенталне 

климе, са топлим летима и умерено хладним зимама. На овим просторима сукобљавају се 
два климатска утицаја: са севера продире сувља, умерено континентална клима Војводине, 
док са југа долази влажнија клима из планинских подручја Босне. Ова два основна климатска 
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типа се мешају и међусобно потискују на ширем подручју босутског атара и стварају спец-
ифичну микроклиму.29

Температура ваздуха
Измерена средња годишња температура у периоду између 1951. и 1970. године износила је 

око 11º C.30 Најхладнији месец је био јануар са средњом температуром од -11,4º C, а најтоплији 
јул са средњом температуром од +21,4º C. Екстремне измерене температуре кретале су се у 
распону од -25º C до +38º C.

Први мразеви се јављају у периоду од 1-16. новембра, док се последњи мразеви јављају 
од 1-16. априла, те је тако трајање мразног периода од 150-200 дана. Грејна сезона почиње у 
просеку око 13. октобра и завршава се око 17. априла, па трајање временског периода у којем 
је неопходно грејати просторије износи у просеку око 187 дана годишње.31

У последње време под утицајем глобалног отопљавања, лета су све топлија са темпера-
турама и до +40º C. Зиме су релативно благе, често без снега, са малим бројем дана у којима 
се температура спушта испод -20º C.

У прошлости су забележене веома јаке зиме. Тако су велике мећаве владале од 23. јануара 
до 28. марта 1773. године. Веома хладне зиме забележене су 1789. и 1800. године.32 Зима 1962/63. 
године је, такође, била веома оштра.33

Влажност ваздуха
Средња годишња релативна влажност ваздуха износи 77% и варира у зависности од 

температуре ваздуха и количине падавина. Максимална влажност је у јануару (89%), а ми-
нимална у августу (71%).34

Осунчаност
Осунчаност терена износи у просеку 2.024 сати или 40,8% од могућег трајања осунчавања. 

Месеци август и септембар имају најдуже трајање осунчавања, јули нешто краће, док најкраће 
осунчавање има децембар (21%).35

Просек дневног осунчавања износи око 6 часова. Највећи број сунчаних часова има лето, 
затим пролеће, па јесен, док зима има најкраћи период осунчавања.

29  Урбанистички план МЗ Босут до 2000. године, СО Сремска Митровица, 1983
30  Ћурчић С, Ђуричић Ј, Марјановић В, Општина Сремска Митровица, 2002, 33
31  Урбанистички план МЗ Босут до 2000. године, СО Сремска Митровица, 1983
32  ИАБ-10-1369-2-79; ИАБ-10-1441-64-1; ИАБ-10-1667-34-30
33  Летопис Основне школе у Босуту
34  Урбанистички план МЗ Босут до 2000. године, СО Сремска Митровица, 1983
35  Исто
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Облачност
Средња годишња облачност износи 57% покривености неба. Најмања облачност је у 

августу (38%), а највећа у децембру (74%). Облачност је веома значајан климатски фактор, 
јер облачни дани имају мало дневно колебање температуре, ублажавајући зими хладноћу, а 
лети топлоту. Облачност делује на сунчево зрачење и земљино израчивање.36

Атмосферске падавине
У Босуту просечна количина падавина износи 700 mm годишње. Месец јун има највише 

падавина (85 mm), а октобар најмање падавина (35 mm).37 У вегетационом периоду падавине 
су у просеку 341,1 mm, што је прилично повољно за развој биљних култура. Снежне падавине 
се оквирно јављају од 3. децембра до 18. марта, па је број снежних дана од 20-80 (у просеку 
42 дана).38

Подземне воде
Најплиће подземне воде у митровачкој општини налазе се у алувијалној равни и ни-

жим деловима дилувијалне терасе у околини села Босута и Сремске Раче. Подземне воде у 
Босуту су веома плитке и крећу се на дубини од 4,5 – 8 m, а у кишном периоду на свега 2,25 
m. Подземне воде се налазе под директним утицајем водостаја река Саве и Босута. При ви-
соким водостајима подземне воде се појављују на површини у депресијама. Оне се системом 
канала одводе у реку Босут. Некада се вода из набујалог Босута изливала у атаре управо 
преко система канала за одводњавање, јер на ушћу канала у реку Босут није било устава. 
Данас то није могуће, јер црпна пумпа благовремено пребацује вишак воде из Босута у Саву. 
Фреатска издан која се формира изнад најплићег глиновитог слоја земљишта често избија на 
површину и тако подземне воде прелазе у површинске, забарујући оранице и шуме. Појави 
плитких фреатских вода, осим издани, доприноси и инфилтрација атмосферских падавина. 
Обрадива земља је највише превлажена у пролеће. Тада се у небрањеном делу атара дешавају 
највеће поплаве. Нарочито су од подземних вода угрожени потеси: Забран, Амзов, Џомбуља 
и Тања.39 Ради смањења нивоа подземних вода на нижим теренима изграђен је дренажни 
систем у босутском сливу на површини од 460 ха.40

Ветрови
У Босуту је најчешћи источни ветар, затим западни и северозападни ветар, док је најређи 

јужни ветар. Северац је врло слаб, због Фрушке Горе која му представља природну препре-

36  Исто
37  Ћурчић С, Ђуричић Ј, Марјановић В, Општина Сремска Митровица, 2002, 46
38  Урбанистички план МЗ Босут до 2000. године, СО Сремска Митровица, 1983
39  Исто
40  План мера и радова на заштити од поплава и леда на територији Града Сремска Митровица за период 2009-2013. године, 
Службени лист Града Сремска Митровица, Година I, број 4, 12. мај 2009. године, стр. 1-6
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ку. Зими најучесталије дува ветар са истока – кошава, који долази са Карпата и условљен је 
неједнаким барометарским притисцима који владају на Карпатима и изнад Медитерана. У 
пролеће најчешће дува северозападни ветар, а лети западни ветар који је влажан и доноси 
кишу, а понекад и град. Максимална измерена брзина кошаве износи 74,5 km/h, док је највећа 
измерена брзина јужног ветра 87,8 km/h.41

Биљни свет
Босут има три биљне заједнице: шумску (око река Босута и Саве), ливадску (алувијалне 

равни реке Саве обрасле коровом, шибљем и честаром) и пашњачку (која је данас претворена 
у оранице). Шумска вегетација је некада била много богатија, али су током 60-тих година 
XX века искрчене простране храстове шуме у Кљештевици. Пре тога су искрчене и друге 
шуме у босутском атару. У шумама у околини Босута најзаступљенији су следећи лишћари: 
храст, багрем, јасен, граб, брест, топола, врба, вез, јањ... Засади индустријске тополе у Ба-
новом Броду су највећи по површини у босутском атару. Такође постоји и један број мањих 
приватних засада багремових шума. Самониклог зимзеленог дрвећа нема. Уз Саву расту: 
багремац, дивљи памук, глог, трњине...42

Насипи крај реке Саве су богати биљним врстама, међу којима има доста лековитог биља. 
У XVIII и XIX веку било је доста лековитих трава на пространим пашњацима и ливадама, 
али се готово нико није бавио скупљањем лековитог биља. Сељачка радна задруга „10. март” 
се после рата бавила прикупљањем: лековитог биља, цвета липе, булке, коприве, чаура мака.

Од засађених биљних култура на обрадивом земљиштву најзаступљенији су: кукуруз, 
пшеница, шећерна репа, соја, сунцокрет, уљана репица, детелина... У приватним баштама 
се сеју: кромпир, лук, парадајиз, паприка, купус, краставац, пасуљ, грашак, боранија, шар-
гарепа, зелен...

Шумски појас са леве стране ушћа Босута у Саву, означен је у неким изворима као терен 
са белим тартуфима (Tuber magnatum pico), најскупоценијим печуркама на свету које расту 
под земљом.43

Животињски свет
Од XVII-XIX века у овим пределима су се могли срести вукови, који су наносили вели-

ку штету сточарима. Данас вукова нема у Срему, док медведа никада није ни било у овим 
крајевима. Лисице и куне су одувек биле веома бројне. Пре неколико векова дивље свиње, 
срне, јелени и зечеви били су у мањем броју него данас, јер су шуме биле преплављене пито-
мим свињама. Због интензивног лова, даброви су нестали са реке Саве још крајем XVIII века. 
Римокатоличка црква је дозвољавала да се даброво месо једе у току поста, па су их ловци 
хватали мрежама и живе транспортовали у Беч. Даброви су, такође, ловљени због крзна које 
је било на великој цени. У исто време, веома бројне су биле видре, које нису биле занимљиве 
за лов. По шумама је било доста рисова који су се ловили због коже. Поред поља су живели 
бројни јазавци, пухови, творови...

41  Урбанистички план МЗ Босут до 2000. године, СО Сремска Митровица, 1983
42  Букуров Б, Бачка, Банат и Срем, Нови Сад, 1978, 113-114
43  http://www.sjenica.com/forum/ovo-i-ono/1206-tartuf.html
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Перната дивљач је такође била бројна. Могле су се срести: дропље, јаребице, препели-
це, дроздови, фазани, тетреби, шљуке, дивње гуске и патке, голубови, грлице, сарке, ронци, 
орлови, јастребови, соколови, крагуји, копци, дивљи лабудови, ждралови, детлићи, чапље, 
вивци, роде... Чапљина пера су украшавала шешире и капе хусара и коњаника. Нарочито су 
били бројни сури орлови који су ловили дивље срне и зечеве, али и домаће козе, јагањце и 
живину. Белоглави супови су се хранили лешевима угинулих животиња.

У мочварама, барама и рекама биле су заступљене: змије, жабе, гуштери, корњаче, рако-
ви, пијавице... Реке су биле веома богате шараном, штуком и кечигом, који су продавани на 
пијацама по 5-6 крајцара за оку, док је бела риба продавана за свега 1 крајцару. Тада је, чак, 
и пастрмка живела у Сави и Дунаву, што је данас незамисливо.44

У данашње време животињски свет изгледа битно другачије. У Босуту и Сави живе: 
бабушке, шарани, штуке, сомови, смуђеви, деверике и друга бела риба, амерички сомови, 
тостолобици, амури, кечиге... Осим рибе, у рекама и око њих обитавају: корњаче, жабе, 
змије, шкољке, пужеви, док су ракови у последњих 30-так година готово изумрли. Од пти-
ца територију Босута насељавају: препелице, јаребице, фазани, дивље патке, дивље гуске, 
гњурци, чапље, сове, голубови, грлице, ластавице, чворци, сенице, орлови мишари, орлови 
крсташи, сури орлови, орлови белорепани, копци, јастребови, косови, царићи, славуји, вране, 
гачци, свраке, врапци, роде, ласте, детлићи, шеве, жуне, креје... Од крупне дивљачи треба 
поменути: дивље свиње, јелене, срне, лисице, шакале, рисове, јазавце... По пољанама живе: 
зечеви, ласице, творови, јежеви, текунице, кртице, пољски мишеви... Од инсеката нарочито су 
заступљене штеточине: комарци, муве, осе, обадови, скакавци, кромпирова златица... Могу 
се, такође, срести: лептирови, свици, јеленци, вилини коњици... Пчела је све мање и веома 
тешко опстају у савременим условима.45

Орао белорепан (Haliaeetus albicilla), који је највећи орао у Европи, гнезди се у Бано-
вом Броду. Дужина орла белорепана од репа до главе износи од 70-90 cm, док му је распон 
крила између 2-2,4 m. Перје овог орла је браон боје са светлијим деловима на спољашњим 
и унутрашњим странама крила. Одрастањем младунаца, светлије нијансе перја добијају 
на интензитету, а када му реп потпуно побели, то је знак пуне зрелости. До пре десетак 
година ова врста је била готово истребљена, али је захваљујући мерама заштите број птица 
у природи знатно порастао. Током 2009. године у Бановом Броду су излежена два младунца 
орла белорепана.46 Пре неколико година, приликом сече засада тополе у Бановом Броду, ЈП 
„Војводинашуме” су морале да оставе непосечена стабла на којима се гнезде орлови бело-
репани.

Босут је низ година био значајно станиште рода, које су се углавном гнездиле у близини 
ушћа, због обиља ситне рибе. Неколико парова рода се гнездило на стамбеним зградама или 
далеководима.

Река Сава
Река Сава настаје код места Радовљице у Словенији, спајањем Саве Долинке (45 км), која 

извире на Крањској гори и Саве Бохињке (31 км), која извире јужно од Триглава.

44  Таубе Ф. В, Историјски и географски опис краљевине Славоније и војводства Срема, Нови Сад, 1998, 22-34
45  Букуров Б, Бачка, Банат и Срем, Нови Сад, 1978, 114-115
46  Хам И, Скорић С, Вучановић, М, Дистрибуција, успех гнежђења и бројност популације белорепана Haliaeetus albicilla у 
Србији током 2009, 20
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Укупна дужина реке Саве је 946 
км, од чега кроз Србију протиче у ду-
жини од 207 км. Сава је била најдужа 
река у бившој СФРЈ. Површина слива 
реке Саве износи 95.600 квадратних 
километара.47

Великим делом свог тока Сава 
је погранична река између Хрватске 
и Босне и Херцеговине, као и линија 
административног разграничења 
између АП Војводине и уже Србије. 
Улива се у Дунав код Београда. За 
речне бродове, Сава је пловна од Си-
ска до Београда.48

Просечан годишњи водостај 
Саве код села Босута износи 76,30 
м.49 Највећи водостај Саве код ушћа Босута забележен је 26. октобра 1974. године и износио 
је 82,22 m. Минимални измерени водостај Саве износио је 72,35 m.50

Вртич лежи на 153,4 км, Кљештевица на 159,7 км, ушће Босута на 162,5 км, село Босут 
на 163 км, а Банов Брод на 166 км реке Саве.51 Некада је ушће Босута било на 160 км, али, 
после нових мерења, утврђена је нова раздаљина настала меандрирањем реке Саве, која је 
2,5 км дужа од старе.

Вода из реке Саве подземним путем снабдева дубље баре у босутском атару: Млаку и 
Лукића бару, али и саму реку Босут. На реци Сави се веома ретко хвата лед и за то је потребно 
барем три недеље веома ниских температура.

Сава је у свом водотоку од Сремске Раче до ушћа Босута под јаким утицајем реке Дрине, 
која се улива у Саву на 175 км, код Старе Раче. На тој деоници од 15-так километара, корито 
реке Саве је доста деформисано, са оштрим кривинама, спрудовима, дубоким вировима и 
плићацима. Просечни пад од Јамене до Београда при малој води износи 4,13 cm/km, док на 
деоници од Сремске Раче до Босута пад износи 20,80 cm/km.52 Река Дрина доноси у Саву 411 
m3 воде у секунди, као и велике количине шљунка и песка, па је низводно од ушћа Дрине 
смештено неколико шљункара. На 6 км низводно од ушћа Дрине налази се седам речних ос-
трва. Ове аде су настале тако што је Дрина доносила велику количину материјала, а Сава као 
спорија река није тај материјал односила даље, већ се он нагомилавао на појединим местима.

Сава је током векова одроњавала своју леву обалу на месту на којем прави велику криви-
ну, у некадашњем центру села, код садашње основне школе. Зграда војне пограничне команде 
налазила се у време Војне границе на месту где је данас средина реке. Плацеви, баште и 
шљивици Босућана који су живели уз саму обалу временом су нестали под ударима снажне 
речне матице. Асфалтни пут од Сремске Раче који иде право кроз село данас прави велику и 
оштру кривину налево код школе. Та кривина је настала због одроњавања обале. Некада је тај 
пут ишао правом линијом на скелу којом се прелазило преко реке Босута. Временом је Сава 

47  http://www.mitrovackireporter.co.yu
48  http://sr.wikipedia.org/wiki/Сава_(река)
49  Ћурчић С, Ђуричић Ј, Марјановић В, Општина Сремска Митровица, 2002, 57, 59
50  Урбанистички план МЗ Босут до 2000. године, СО Сремска Митровица, 1983
51  Даљинар реке Саве (km 0 – km 211), Дирекција за унутрашње пловне путеве – Пловпут, Београд, октобар 2009.
52  Поповић Ђ, Осигурање леве обале реке Саве од km. 159+230 – 159+390 прва фаза, ПЗЗСК, Нови Сад

Даљинар реке Саве код села Босута



317

одроњавала обалу и „савијала” пут налево. Река Сава је управо због тога у целом свом току 
била најдубља на кривини код босутске основне школе, где је измерена дубина од 28 метара.

Аустријске власти су од 1882-1887. године извршиле уређење леве савске обале код места 
Босута, тако што је у воду бачена велика количина камена, а потом изливен бетонски зид. 
На тај начин је спречено даље одроњавање тла.53 Касније су Мачвани имали доста проблема 
са одроњавањем земљишта уз десну обалу Саве, јер је њихова обала остала необезбеђена. У 
пореским општинама Босут и Рача измерене су 1900. године површине одроњеног земљишта 
које је однела Сава, у сврху отписивања пореза власницима тих ораница.54

Прорачунима за период од 1900-1903. године допуштена су новчана средства из крајишке 
инвестиционалне закладе у висини од по 19.000 К за изградњу, надопуњење и продужење 
камене обалоутврде реке Саве код села Босута.55 Током 1901. године постојећа камена оба-
лоутврда реке Саве код села Босута продужена је за 100 метара. У ту сврху потрошено је 
4.382 m3 камена у вредности од 4.252 круна. Утврђивање се изводило шкарпирањем стрме и 
рушевне обале на местима где је претило одроњавање савског одбрамбеног насипа. Потом 

53  Прица Р., Насеља у Срему-настанак, развој, значајни догађаји, Срем. Митровица, 1991, 39; Летопис основне школе у Босуту
54  Извештај о пословању управног одбора и о стању управе Жупаније Сриемске за управну годину 1900, Вуковар, 1901, 90
55  Извештај о пословању управног одбора и о стању управе Жупаније Сриемске за управну годину 1900, Вуковар, 1901, 375; 
Извештај о пословању управног одбора и о стању управе Жупаније Сриемске за управну годину 1902, Вуковар, 1903, 364-365

Водоток Саве од ушћа Дрине до ушћа Босута
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се вршило облагање речних коси-
на каменом на подлози од нереше-
таног шљунка, да би се спречило 
испирање песковитог слоја. Камен 
за обалоутврду добављао се из бо-
санског каменолома Бруснице.

После Другог светског рата 
настављено је са изградњом и 
одржавањем савске обалоут-
врде. Радови на осигурању и 
подзиђивању леве обале реке Саве 
низводно од ушћа, извођени су то-
ком 60-тих и 70-тих година. Прва 
фаза радова састојала се од израде 
каменог набачаја, насипања у ка-
меном набачају, израде камене но-
жице и ископа шкарпе у нагибу 1:1. 

Друга фаза радова састојала се у ископу шкарпе у нагибу 1:2 и изради камене наслаге. Камени 
набачај се насипао са два слоја од по 25 cm. Први слој је насипан туцаником димензија 5-15 
cm, а други слој ломљеним каменом димензија 20-30 cm.56 Насипање је вршено са пловних 
објеката на самој реци, у појасевима од по пола метра. Радове је изводила ООУР Водопри-
вредна организација „Регулације” Сремска Митровица.

Река Босут
Река Босут је лева притока Саве у коју се улива на 162,5 km, код села Босута.57 Босут 

под овим називом тече од места Церна у Хрватској, где настаје спајањем Биђа и Бераве. Изво-
риште Босута је недовољно одређено, и налази се северно од Славонског Брода на гори Диљ. 
На територију Републике Србије река Босут улази код села Батроваца. Река Босут је дугачка 
186 км, од чега кроз Србију тече у дужини од око 50 км.

Фридрих Вилхелм фон Таубе је писао у свом „Историјском и географском опису 
краљевине Славоније и војводства Срема” о реци Босуту следеће: „Јаки брзац који тече 
између Славоније и Срема и најзад се улива у Саву, навише према своме извору зове се Биђ 
(Bich, Bitsch), а наниже према своме ушћу Босут (Boszut, Beschud).58

Главне притоке Босута су: Студва (дугачка око 30 km), која се улива код Моровића и 
нешто краћа Спачва, која се улива код Липовца. Такође, у Босут се уливају канали: Струга и 
Шаркудин. Међутим, главни снабдевач Босута водом је издан, па водостај Босута у великој 
мери зависи од водостаја реке Саве и кретања подземних вода.

У свом доњем току, у последњих 8 км, Босут тече кроз митровачку општину и широк је 
од 50-190 метара. Дубина реке је при нормалном водостају од 3-5 метара.

Босут има највиши водостај у пролећном периоду од марта до маја, са максимумом у 
априлу, услед падавина и топљења снега, а најнижи у јесењем периоду од септембра до но-

56  Поповић Ђ, Осигурање леве обале реке Саве од km. 159+230 – 159+390 прва фаза, ПЗЗСК, Нови Сад
57  Даљинар реке Саве (km 0 – km 211), Дирекција за унутрашње пловне путеве – Пловпут, Београд, октобар 2009.
58  Таубе Ф. В, Историјски и географски опис краљевине Славоније и војводства Срема, Нови Сад, 1998, 147

Река Сава код села Босута
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вембра, са минимумом у септембру. Лети је водостај нешто виши него зими. Високи пролећни 
водостаји реке Босута последица су обилних падавина, топљења снега заосталог из зимског 
периода, као и малог интензитета испаравања воде. За време ниских водостаја, Босут у 
средњем и доњем току има дубину од 1-2 m. Осцилације максималног и минималног водостаја 
се крећу у распону од 3,5-4,5 метра.59 Највећи водостај Босута забележен је у мају 1970. године 
и износио је 80,15 m. Минимални 
водостај Босута одређен је прагом 
босутске уставе и износи 75,79 m.60 
На водостај Босута утиче и Запад-
ни латерални канал у Хрватској, 
изграђен 1960. године, који одводи 
набујале воде Биђових притока са 
Диља и Крндије до места Оприсав-
ци, где се улива у Саву.

Три четвртине слива 
међународног водотока Босута 
налази се на територији Републи-
ке Хрватске, а једна четвртина на 
територији Србије. Слив Босута 
обухвата простор између Диља и 
Крндије на западу, Фрушке горе на 

59  Ћурчић С, Ђуричић Ј, Марјановић В, Општина Сремска Митровица, 2002, 63-64
60  Урбанистички план МЗ Босут до 2000. године, СО Сремска Митровица, 1983

Сателитски снимак ушћа Босута у Саву

Ушће Босута у Саву пре Другог светског рата
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истоку, развођа према реци Вуки и Дунаву 
на северу и савског насипа на југу.61 Дужина 
слива износи 108 km, просечна ширина 29,7 
km, а површина 3.212 km2. Трећину слива 
Босута чине шуме у којима доминира храст 
лужњак који је велики потрошач воде.

Реку Босут карактеришу високи 
водостаји који су у ранијим временима, пре 
изградње уставе на ушћу, узроковали честе 
поплаве приобаља, 148 мочвара и мноштво 
бара у сливу, ниско и неодређено развође, 
мали протицај од свега 8 m3 воде у секунди, 
плитке подземне воде, често мировање во-
дотока, кретање воде у супротном правцу 
у касну јесен, када је водостај Саве висок.62

Босут је раније био плован у свом доњем 
току, у дужини од око 40 км, али данас више није.63 Речном матицом су тада пловиле дрварице, 
које су вукли запрежни коњи са обале.

Према неким мишљењима Босут је заправо канал који су ископали Римљани да би 
спречили велике поплаве.64 Постоји легенда да су стари Римљани говорили за реку Босут да 

61  Богдановић Ж, Водостај Босута, Зборник за природне науке, 1975, 207
62  Исто
63  Мала енциклопедија, Просвета, Београд, 1986, 292
64  Козобарић Ј, Православна српска парохија у Грку крајем 1910. године, Срем. Карловци, 1911, 5

Река Босут 1963. године

Слив и речна мрежа Босута
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до подне тече на једну страну, 
а од подне на другу страну, јер 
понекад је водоток тако миран 
да га и сасвим мали ветар по-
крене у једном или другом сме-
ру.65 Познато је да се река Босут 
за време високих водостаја Саве 
снабдева водом из подземних 
канала, па река заиста понекад 
„тече” узводно.

Према другом мишљењу, 
Босут, Студва и Спачва 
представљају некадашње на-
пуштене меандре реке Саве, 
па, према томе, то и нису праве 
реке, већ савске мртваје и ру-
кавци.66

У последње време река Босут се постепено претвара у бару, због ниског водостаја и ве-
лике загађености. Отицање воде је све мање, постоји проблем са дебелим наслагама муља на 
речном дну, те је неопходно хитно измуљавање водотока. Вода из реке одавно није за купање, 
нити за пецање, јер шири непријатне мирисе и испарења.

Сочивица је водени коров који припада роду плутајућих биљака из фамилије Lemnaceae. 
Сочивица се брзо размножава у мирним водама Босута током топлих летњих месеци, када је 
водостај низак. Под утицајем азотних ђубрива, која се из система атарских канала сливају у 
реку, долази до убрзаног размножавања сочивице, која троши велике количине кисеоника из 
воде, нарочито на речној површини. Сочивица заклања светлост, јер прекрије по двадесетак 
километара реке и формира прекривач дебео од 20-30 cm, што доводи до помора рибе и других 
поремећаја у речној флори и фауни. Механичко уклањање сочивице не даје никакве резултате. 
Неколико година уназад, када сочивица прекрије реку Босут, надлежне инспекције забране 
отварање капија на босутској устави, да се загађење не би ширило даље реком Савом, што 
додатно отежава ситуацију. И поред великих напора и бројних пројеката за санацију Босута, 
проблем умирања реке није решен до данашњег дана.

У реци Босуту живи 32 врсте слатководне рибе. Током септембра 2008. године де-
сио се помор више од 45 тона рибе у реци Босуту. Узрок угинућа рибе био је прекомерно 
размножавање сочивице, као и недостатак кисеоника у води проузрокован вишемесечним 
одсуством падавина, што је знатно умањило доток свеже воде. У исто време одвијали су се 
радови на санацији уставе, па је био онемогућен проток воде и миграција рибе, јер је устава 
била потпуно затворена преко четири месеца. У реци су тада највише страдали: сомови, 
смуђеви, штуке, безрибице, уклије, црвенперке, белице, сунчани караши, канадски сомићи, 
бандари, бодорке, сребрни караши, деверике...

Сличан помор рибе догодио се јула и августа 2007. године, такође због недостатка ки-
сеоника у речној води, као и више пута пре тога, приликом тзв. „топлотних удара”, када су 
после великих врућина падале хладне кише.

Вода Босута је веома добра за наводњавање обрадивих површина у њеном приобаљу, али 

65  http://hr.wikipedia.org/wiki/Bosut
66  Букуров Б, Бачка, Банат и Срем, Нови Сад, 1978, 111

Река Босут под сочивицом
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је ова погодност веома слабо искоришћена. Осим појединачних примера бављења повртлар-
ством, не постоје уређени и организовани системи заливања ораница.

Република Хрватска планира копање канала од Вуковара на Дунаву до Шамца на Сави, 
у дужини од 60-так километара, којим би се скратила пловидба између посавских градова у 
Хрватској и европских градова дуж Дунава. Идеја за копање овог канала јавила се још 1737. 
године у тадашњој Хабзбуршкој монархији. Тада је планирано да један део канала иде кори-
том реке Босут. Међутим, идеја о изградњи канала Дунав – Сава до данас није реализована, 
упркос томе што је урађено двадесетак пројеката.

Поплаве
Село Босут је у прошлости често плављено од реке Босута, а још чешће од Саве, која 

се при високом водостају изливала у реку Босут и плавила сеоске атаре. Босут је бивао 
поплављен једном, а каткад и два пута годишње. Босућани су понекад пресејавали своје 
њиве три пута годишње, али је поводањ односио све пред собом. Подизањем одбрамбених 
насипа дуж леве обале Саве и изградњом уставе и црпне станице на ушћу Босута, спречене 
су поплаве већих размера.

За време Војне границе у селима моровићког полудивизиона, где је спадао и Босут, при 
високом водостају 15/16 земљишта је било поплављено, при средњем водостају половина, а 
при малом водостају четвртина ораница би се нашла под водом.67

Највеће поплаве у приобаљу Босута биле су: 1724., 1784., 1785., 1786., 1820., 1838., 1884., 
1895., 1897., 1901., 1907., 1911., 1915., 1924. и 1932. године.

Године 1784. поплава која се десила о Духовима однела је сву летину.
На седници Сабора Краљевина Хрватске, Славоније и Далмације од 8. октобра 1884. 

године, посланик Стеван Поповић је известио о великој поплави која је задесила село Босут 
од реке Саве.68

У пролеће 1895. године излила 
се река Сава и поплавила село Босут, 
Рачу, Кузмин, Мартинце, Грк, Моровић 
и Јамену. Вода се задржала скоро три 
месеца и притом изазвала велику 
материјалну штету.69

Године 1897. биле су велике по-
плаве у целој Сремској Жупанији. У 
извештају Жупанијске скупштине за 
ту годину стоји:

„У котару митровачком поплављено 
је године 1897. риеком Савом и Босутом 
циело подручје управне обћине Босут-
ске, па је услиед тих поплава у мјесту 
Босуту двие трећине, а у мјесту Рачи 

67  Енгел Ф. Ш, Опис краљевине Славоније и војводства Срема, Нови Сад, 2003, 225
68  Кронологички и алфабетички Нашастари к стенографичким записницима Сабора Краљевина Хрватске, Славоније и 
Далмације за трогодиште 1884-1887, Загреб, 1899, 10
69  Марин Б, Мартинци у вихору рата, Нови Сад, 1984, 45
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мјестимице и три трећине земљаринског 
пореза по финанцијалним областима од-
писано, а одписи јур индивидуално про-
ведени.

Укупна штета настала том поплавом 
је огромна и непроциенива, тако да су 
житељи управне обћине Босут примора-
ни куповати храну, како за себе тако и за 
благо кроз циелу годину.

Исто тако је у обћини Кузмин риека 
Сава поплавила преко 400 јутара засијане 
земље те усјеве на истој до кориена униш-
тила, а осим тога је подземна вода такођер 
до 200 јутара жита уништила, па је тим 
пучанству штете преко 20.000 фор. нане-
шено.

Опрост од пореза за поплављена 
земљишта је затражен и по надлежној 
финанцијалној области у износу од 1.374 
фор. 64 нч. одобрен и одписан.” 70

У пролеће 1901. године река Сава је 
поново поплавила атаре села Раче, Босута, 
Грка, Кузмина и Мартинаца и нанела вели-
ку штету пољопривредницима.71

Године 1907. реке Дунав, Сава, Вука и 
Босут имале су веома висок водостај који 
није био забележен много година уназад. Оранице, ливаде и пашњаци крај Босута били су 
потпуно поплављени све до месеца јула. Поплава је уништила све усеве и прилично заду-
жила сељаке код поверилаца.72 Следеће године није било поводња у Котару Митровачком, 
па су се општине Босут и Грк опоравиле од претходних поплава које су их тешко погодиле.73

Током 1911. године набујале реке Босут и Сава поплавиле су своја приобаља. Са босанске 
стране је био изграђен насип који је додатно доприносио разливању Саве на сремску страну.74

Још једна поплава стравичних размера десила се 1924. године, када је коначно одлучено 
да се приступи изградњи савског насипа. Месно становништво није благонаклоно гледало на 
будућу изградњу насипа, пре свега због великих трошкова којима је морало бити изложено.

Највећа поплава између два рата десила се априла 1932. године, када је Сава потпуно 
уништила Стару Рачу, која је због тога пресељена на данашњу локацију. Тада је од поплаве 
пострадао и Босут, као и друга насеља дуж реке. Поплава је уништила сву летину. Убрзо 
после тога формиран је „Државни одбор за помоћ и обнову пострадалих насеља”.

Остало је забележено у „Табеларном прегледу свег потребног материјала за подизање и 
обнову пострадалих насеља од поплаве сем Сремске Раче, са означењем упутних жељезничких 
станица”, који је састављен августа 1932. године, да је Босутској општини додељен материјал за 

70  Извештај о пословању управног одбора и о стању управе Жупаније Сриемске за управну годину 1897, Вуковар, 1898, 320
71  Извештај о пословању управног одбора и о стању управе Жупаније Сриемске за управну годину 1901, Вуковар, 1902, 327
72  Козобарић Ј, Православна српска парохија у Грку крајем 1910. године, Срем. Карловци, 1911, 67
73  Извештај о стању јавне управе у Жупанији Сријемској за управну годину 1908, Вуковар, 1909, 272
74  Извештај о стању јавне управе у Жупанији Сријемској за управну годину 1911, Вуковар, 1912, 13, 283
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поправку 9 кућа. На упутну железничку станицу у Кузмину послата је помоћ од: 21.350 комада 
цигле, 6.108 комада црепа, 5.400 кг креча, грађа за 9 кућа и други грађевински материјал.75

Поплаве мањег интензитета су погађале Босут и после Другог светског рата.
Забележено је да су одборници Народног одбора општине Босут расправљали на својој 

седници од 19. децембра 1952. године о мерама одбране од поплава, јер је водостај био 50-
80 cm од ивице насипа. Тада је одлучено да се сеоско становништво ангажује на одбрани 
од поплаве и на чувању насипа. Пошто се многи нису одазивали на позив, одборници су на 
наведеној седници предлагали да се несавесни мештани најстрожије кажњавају.76

Река Босут се излила из свог корита и поплавила приобална села 1955. године.
Током пролећа 1962. године река Сава је имала веома висок водостај, а река Босут се 

излила и поплавила земљиште, те упропастила пролећну сетву.77

У периоду од 18. јануара до 22. маја 1970. године приобаље реке Босута задесила је велика 
поплава проузрокована обилним падавинама и високим водостајем реке Саве. Ова поплава 
је трајала 125 дана, што је омело пољопривреднике у сетви која је много каснила.78

У јесен 1974. године водостај Саве је био највећи за последњих 50 година.
Године 1977. река Босут се излила из свог корита и поплавила приобаље.79

У пролеће 1987. године после великих киша било је поплављено 30-50% ораница у 
Босуту.80

Ванредно стање – приправност за одбрану од поплава код села Босута, проглашава се 
при водостају од +950 cm, ако притом ниво воде и даље расте. Највећи водостај забележен 
у Босуту је био 943 cm.

Овлашћено предузеће за одбрану од поплава изазваних спољним водама на сремској 
обали реке Саве је ВП „Сава” Сремска Митровица, док је за унутрашње воде на левој обали 
реке Саве задужено ВП „Хидросрем” Сремска Митровица.81

Савски насип
Босут и друге општине угрожене поплавама често су покретале питање изградње савског 

насипа, нарочито после подизања насипа са србијанске и босанске стране реке Саве, када 
су поплаве биле још интензивније и чешће. Такође, јавио се проблем одроњавања босутског 
земљишта, које је река Сава односила, померајући свој ток у сремску страну. Овим поводом 
су одлазиле бројне делегације из угрожених општина код „преузвишеног господина бана”.

У Котару Митровачком држане су седнице Културног већа 20. јуна и 15. децембра 1897. 
године, на којима је донет закључак да се на темељу израђеног нацрта по високој краљевској 
земаљској влади изграде насипи покрај села Босута и реке Саве до Митровице, да се у свим 
селима копањем канала атмосферска вода која лежи по сокацима одведе, као и да се за 
чишћење канала у општинске прорачуне уврсте потребне своте новца.82

75  Обнова насеља порушених и оштећених за време поплава у априлу 1932 године-Албум фотографија, Државни одбор за 
помоћ и обнову пострадалих насеља, 193?, 1 албум [66] стр. : фотогр., планови , 24,5 X 24 cm
76  НОО Босут – Седнички записник 1952-1954, ИА Срем, Срем. Митровица
77  Летопис Основне школе у Босуту
78  Богдановић Ж, Водостај Босута, Зборник за природне науке, 1975, 217
79  Летопис Основне школе у Босуту
80  Архива МЗ Босут
81  План мера и радова на заштити од поплава и леда на територији Града Сремска Митровица за период 2009-2013. године, 
Службени лист Града Сремска Митровица, Година I, број 4, 12. мај 2009. године, стр. 1-6
82  Извештај о пословању управног одбора и о стању управе Жупаније Сриемске за управну годину 1897, Вуковар, 1898, 296
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Године 1900. предложило је Културно веће Котара Митровачког да се изгради насип 
дуж реке Босута од Моровића до ушћа, као и да се подигну уставе на Шаркудину и Вртичу 
и тако заштити од изливања реке Саве 7.000-8.000 јутара земље.83

Општине Босут, Лаћарак, Мартинци, Кузмин и Грк донеле су 1907. године закључке да 
је неопходно подићи насипе дуж река Босута и Саве. Ови закључци су отправљени вишим 
властима на расправу. Исте године расправљало се на Скупштини Жупаније Сремске о 
предузимању одбрамбених мера од поплава реке Саве и оснивању водне задруге. О овом 
питању су се позитивно изјаснили представници управних општина митровачког и шидског 
котара: Строшинци, Моровић, Адашевци, Мартинци, Кузмин, Босут, Грк, као и градоначелник 
Митровице и заступници Петроварадинске имовне општине. Против су били заступници 
управне општине Лаћарак, док су Шашинци и Јарак били уздржани.84

Уместо првобитног плана да се изгради насип од Гуње до Митровице, одлучено је 1911. 
године да се гради насип од Босута до Митровице. Ова одлука је касније измењена. Такође, 
општина Кузмин је донела закључак да се на каналу Вртич подигне устава која би спречавала 
изливање Саве у атаре за време средњих водостаја.85

У периоду од 1928-1938. године изграђен је савски одбрамбени насип од места Гуња у 
Хрватској до Сремске Митровице.86 Насип код села Босута и Раче изграђен је 1932. године.

У селу Босуту је израчунат максимални стогодишњи водостај реке Саве на коти 82,75 m. 
На бази ове рачунице је изграђен савски одбрамбени 
насип, који је у више наврата реконструисан и по-
дизан да би био виши од ове коте за 1,2 m.87

После рата у више наврата је поправљан и по-
дизан у висину савски насип код села Босута. Од 
1983-1984. године Водопривредна организација „Бо-
сут”, ООУР „Хидрограђевинар” је изводила радове 
на реконструкцији савског насипа од црпне станице 
Попова Бара до црпне станице Босут. Током 1984. 
године „Хидрограђевинар” је вршио ископ земље 
са Млаке, која је коришћена за подизање насипа.88 
Последња реконструкција и надвисивање савског 
насипа извршена је 1987. године. Реконстрисан је и 
повишен бетонски зид – клантер преко пута школе, 
на месту где је река Сава најближа магистралном 
путу, па није могуће подизање одбрамбеног насипа.

Техничка деоница Сремска Рача (од 145-163 км) 
реконструисана је од 1985-1988. године на рачунски 
стогодишњи водостај чија је кота круне од 83,9 – 
85,34 cm. Заштитни појас је задовољавајућег квали-
тета и креће се од 200 – 3.000 метара, а значајнијих 
ерозија обале на овом потесу нема. Ова деоница 
брани села: Босут, Вишњићево, Адашевце, Ваши-

83  Извештај о пословању управног одбора и о стању управе Жупаније Сриемске за управну годину 1900, Вуковар, 1901, 295
84  Извешће о стању јавне управе у Жупанији Сриемској за управну годину 1907, Вуковар, 1908, 307-308
85  Извештај о стању јавне управе у Жупанији Сријемској за управну годину 1911, Вуковар, 1912, 175
86  http://www.hidrosrem.rs
87  Урбанистички план МЗ Босут до 2000. године, СО Сремска Митровица, 1983
88  Архива Месне заједнице Босут

Мапа изградње савских насипа
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цу и Сремску Рачу, као и обрадиво пољопривредно земљиште у површини од 15.000 ха на 
територији Града Сремска Митровица и Општине Шид, испод коте од 82,22 cm.

Целокупна дужина насипа на левој обали Саве, која потпада под територију Града 
Сремска Митровица, на две техничке деонице подељена је у три чуварнице и то: Сремска 
Митровица, „Попова бара” у Мартинцима и „Босут” у Босуту.89

Од укупно 13 чуварница дуж одбрамбеног савског насипа, у Босуту и његовој непосредној 
околини налазе се три чуварнице: на шлајзу, на крај села поред пута према Сремској Рачи 
и на насипу иза Кљештевице према Мартинцима. Чуварница на брани је кућа са станом за 
чувара насипа и уставе. Налази се на полуострву између старог и новог утока реке Босут.

Подизање савских насипа допринело је заштити насеља и обрадивих површина од ди-
ректних поплава, али је произвело низ негативних последица као што су: повишење ни-
воа највиших вода на небрањеном подручју, повећање брзине отицања, бочне ерозије и 
угрожавање екосистема...

Данас је корито Саве обезбеђено насипом, али је један део босутског атара у небрањеном 
подручју: Банов Брод и део атара на Кљештевици, између насипа и реке.

Устава и црпна станица на реци Босуту
Аустругарска монархија је реку Босут начинила пловном тако што је 1880. године на 

њеном ушћу у Саву изградила уставу – преводницу („шлајз”). Ова устава се отварала и за-
тварала према потреби, спречавајући или дозвољавајући изливање Босута у Саву и обратно.90

Разлози за подизање „шлајза” су били економске природе, јер је река Босут у то време 

89  План мера и радова на заштити од поплава и леда на територији Града Сремска Митровица за период 2009-2013. године, 
Службени лист Града Сремска Митровица, Година I, број 4, 12. мај 2009. године, стр. 1-6
90  Летопис основне школе у Босуту

Преводница на Босуту



327

служила као пловни пут за дрварице и мање лађе које су извлачиле дрво из босутских шума. 
Зато је било неопходно одржавати водостај Босута помоћу уставе, тако да река увек буде 
пловна. Други, важнији разлог за подизање уставе лежао је у чињеници да је она спречавала 
да се Сава излива у реку Босут 
приликом високог водостаја и 
тако плави приобаље, јер обале 
Босута нису биле заштићене на-
сипима, а земљиште је лежало 
прилично ниско.

Власти су периодично 
одвајале значајна средства за 
одржавање и надзор босутске 
уставе. Прорачуном за 1897. го-
дину допуштена су новчана сред-
ства из крајишке инвестиционал-
не закладе у висини од 5.000 for. 
за одржавање пловидбене уставе 
на Босуту, као и за принадлеж-
ности особља потребног за над-
зор уставе.91 Године 1900., 1901., 
1902., 1903., 1907. и 1908. за исту 
сврху одобрено је по 4.000 К 
из крајишке инвестиционалне закладе.92 Године 1910. за редовни надзор и управу уставе 

91  Извештај о пословању управног одбора и о стању управе Жупаније Сриемске за управну годину 1897, Вуковар, 1898, 346
92  Извештај о пословању управног одбора и о стању управе Жупаније Сриемске за управну годину 1900, Вуковар, 1901, 375

Порушена босутска устава

Изградња новог корита Босута
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издвојено је 5.086 К 30 f са рачуна инвестиционе закла-
де.93 Године 1911. за редовни надзор управе на устави 
издвојено је 5.620 К.94 Године 1912. за надзор, управу и 
одржавање босутске уставе издвојено је 8.531 К 70 f.95

Из одобрених средстава вршене су поправке на 
устави. Године 1903. поправљена је бродарствена устава 
на реци Босуту, трошком од 3.385 К 62 филира. Године 
1904. изграђена су нова врата босутске уставе, трош-
ком од 2.119 К 80 f.96 У пролеће 1907. године велика 
поплава је оштетила босутску уставу, па је цело лето 
била онемогућена пловидба Босутом. Због тога су ште-
ту трпели трговци дрвима који су користили реку за 
транспорт.97 Исте године поправљена је босутска устава 
трошком од 20.120 К.98 Године 1908. санирана је босут-
ска устава трошком од 5.297 К и 68 f.99 Године 1910. за 
наставак започете оправке босутске уставе издвојено 
је из инвестиционе закладе 10.000 К.100

Изградњом савског на сипа решен је проблем 
изливања реке Саве. Међутим, село Босут је још више 
било угрожено од реке Босута, који би се, при високом 
водостају Саве, редовно изливао из свог корита у сеоске атаре. Због тога је 1932. године на 
ушћу Босута у Саву изграђена нова устава (брана или шлајз), која се још исте године срушила 
пред налетом велике поплаве.

Специјализована загре бачка 
фирма „Батушић и Јуришић” до-
била је у пролеће 1932. године од 
Водне задруге у Сремској Митро-
вици посао изградње новог утока 
реке Босут у Саву.101

Брана је обновљена 1934. 
године, али је и она била слабог 
капацитета.102 У склопу са браном 
изграђен је и мост за путнички 
саобраћај на реци Босуту. Устава 
на реци Босуту, испод моста, има 
пет капија које се по потреби поди-
жу и пропуштају вишак воде из Бо-
сута у Саву или се, пак, спуштају, 

93  Извештај о стању јавне управе у Жупанији Сријемској за управну годину 1910, Вуковар, 1911, 353
94  Извештај о стању јавне управе у Жупанији Сријемској за управну годину 1911, Вуковар, 1912, 326
95  Извештај о стању јавне управе у Жупанији Сријемској за управну годину 1912, Вуковар, 1913, 256
96  Извештај о стању јавне управе у Жупанији Сриемској за годину 1904, Вуковар, 1905, 297
97  Шумарски лист број 11, Загреб, 1907, 432
98  Извешће о стању јавне управе у Жупанији Сриемској за управну годину 1907, Вуковар, 1908, 311
99  Извештај о стању јавне управе у Жупанији Сријемској за управну годину 1908, Вуковар, 1909, 310
100  Извештај о стању јавне управе у Жупанији Сријемској за управну годину 1910, Вуковар, 1911, 353
101  Казна и сузе Јустина Поповића-Страхиња Малетић: ХХ век у тридесетак слика, НИН бр. 2570, 2000
102  Летопис основне школе у Босуту

Устава на Босуту

Босутска устава 1938. године
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не дозвољавајући да се вода из 
Саве прелива назад у Босут и тако 
поплави приобаље.

Васа Мавреновић (1853-
1920) из Добановаца је годинама 
био управитељ босутске уставе. 
Управник Мавреновић је био об-
разован човек. Дружио се са по-
знатим сремским приповедачем 
Павлом Марковићем – Адамовим 
(1855-1907)103. Био је 1907. године 
члан Архидијецезалног админи-
стративног одбора у Карловци-
ма.104 Умро је у Босуту, где је и 
сахрањен у старом делу босутског 
гробља. Испод великог каменог 
обелиска, у породичној гробници 
сахрањени су: Јелена Мавреновић 
(†1895) и Милан Мавреновић (1896-
1898). Фрања Сеги из Босута је био 
„проводич лађарски” на босутској 
устави.105

Прва црпна станица (пумпа) 
на ушћу Босута у Саву подигнута 
је 1932. године у Жабњарима, где 
и данас постоје бетонски остаци. 
Радила је на пару, која се загрева-
ла угљем и дрветом. Срушена је у 
току Другог светског рата. По ка-
пацитету и величини прва станица 
је била мања од друге, постојеће станице.

Садашња црпна станица „Босут”, капацитета 20 m3/sec, пуштена је у рад 1963. године. 
У њу је уграђена опрема са трафо-станицом и далеководом. Тада је подигнута и стамбена 
зграда са четири стана за особље запослено на црпној станици.106

Црпна станица „Босут” је пројектом из 1970. године повећала капацитет за још 10 m3/sec, 
како би максимални ниво реке Босут задржавала на 79 m. Тада је капацитет црпне станице 
Босут био међу највећима на Балкану и износио је 30 m3/sec (6 агрегата од по 5,00 m3/sec).107 
Данас црпна станица или „централа”, како је мештани зову, има капацитет од 7,5 m3/sec и 
снагу од 565 kW.108

Црпна станица „Босут” служи за пумпање воде из реке Босута у реку Саву, када Сава 
има висок водостај. Уколико је на Босуту висок водостај и прети поплава, црпна станица 

103  Бранково коло: за забаву, поуку и књижевност, том 13, Сремски Карловци, 1907, 161
104  Косовац М, Српска Православна Митрополија Карловачка: по подацима од 1905, Срем. Карловци, 1910, 212
105  Матична књига умрлих у Босуту за 1920. годину, Месна канцеларија Босут
106  Радуловачки Љ, Босут-историјат и општи подаци, ПЗЗЗСК, Нови Сад, 1972, Дос. Босут, Е-432/Б инв. бр. 4822
107  Белић С, Савић Р, Рад црпних станица на системима за одводњавање, Летопис научних радова, 2004, 57
108  http://jcerni.co.rs/srpski/srem.htm

Прва црпна станица у изградњи 1932. године

Стара црпна станица у Босуту
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Нова црпна станица у изградњи

Пумпна станица срушена у Другом светском рату
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Нова црпна станица „Босут”

Унутрашњост црпне пумпе



332

Црпна станица „Босут” са уставом

Црпна пумпа и зграда за запослено особље
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Босутски канал пре реконструкције

Реконструкција ушћа Босута октобра 2008. године
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вештачки испумпава воду из Босута у Саву, и на тај начин спречава изливање Босута, чије 
обале нису заштићене системом насипа. Уколико је водостај Босута виши од водостаја Саве, 
отварају се капије на устави и вода природно отиче из Босута, па није потребан рад црпне 
станице. Црпна станица и устава „Босут” регулишу водостај реке Босут укупне сливне повр-
шине 3.055 km2 и дужине око 170 km.

Црпну станицу у Босуту годинама је одржавао мајстор Ференц Јанковић – Фрања, родом 
из Бездана. Данас тај посао обавља његов син, електричар Ференц Јанковић – Ферика (1961).

Градњом устава и црпних станица на реци Босуту, напуштено је њено природно корито. 
Утока Босута у Саву се померала четири пута прокопавањем нових канала за: прву уставу, 
стару црпну пумпу, садашњу уставу и нову црпну пумпу, приликом чије изградње је ископан 
најновији канал ширине 50 метара. Овај канал је сув при нормалном водостају Саве. Три на-
пуштена корита Босута данас су речни рукавци.

Осим црпне пумпе на ушћу Босута у Саву, постоји и једна мања црпна станица у Амзову, 
на ушћу великог атарског канала у реку Босут, која по потреби црпи воду из каналског система.

Црпне станице у митровачкој општини се налазе на сливовима: „Манђелос-Петровци”, 
„Попова бара”, „Вртич” и „Босут”. Поред ових сливова на подручју катастарске општине 
Јарак налази се устава „Јарчина” са црпном станицом која служи искључиво за наводњавање 
пољопривредних култура.109

Током 2008. године извршена је санација босутске уставе, као и насипање камена и 
бетонирање корита Босута од уставе до ушћа у реку Саву. Машинске и грађевинске радове 
изводило је ДВП „Хидросрем” Сремска Митровица, а средства је обезбедио „Фонд за ка-
питална улагања” Нови Сад, ЈВП „Воде Војводине” Нови Сад и Град Сремска Митровица.

109  План мера и радова на заштити од поплава и леда на територији Града Сремска Митровица за период 2009-2013. године, 
Службени лист Града Сремска Митровица, Година I, број 4, 12. мај 2009. године, стр. 1-6

Поплављена црпна пумпа 1932. године
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Водна задруга
Одводњавање водоплавног земљишта у приобаљу река Босута и Саве вршено је још у 

римско доба.
После велике поплаве 1924. године јавила се потреба за оснивањем водне задруге која 

би се старала о одбрани од поплава спољашњих и унутрашњих вода и изградњи и одржавању 
објеката и канала за одводњавање. Водна задруга „Жупања- Митровица”, са седиштем у 
Митровици, основана је 7. септембра 1924. године. У састав ове задруге ушле су 43 општине, 
а касније им се придружило још 18 општина. Нешто касније основана је и Водна задруга 
„Биђ-поље”. Ове две задруге ујединиле су се 1930. године под именом „Биђ-Босутска водна 
задруга”.110

До 1938. године изграђено је око 500 km каналске мреже од I-IV реда. Грађени су насипи 
дуж обале реке Саве. Године 1936. изграђене су четири црпне станице на подручју општине 
Сремска Митровица.

Године 1947. долази до поделе Водне задруге на „Биђ” са седиштем у Винковцима и 
„Босут” са седиштем у Сремској Митровици. Сремска водна заједница 1966. године мења име 
у Водопривредно предузеће „Босут”. Следеће 1967. године у Сремској Митровици се из ове 
заједнице издвојило одељење за регулацију река, под називом Водопривредна организација 
„Регулације”, са седиштем у Сремској Митровици. У јесен 1967. године образовано је Здружено 
опште водопривредно предузеће „Сава” са седиштем у Београду. Самостална водопривредна 
организација „Босут” са четири економске јединице ушла је у састав „Саве” из Београда. 
Године 1977. долази до раздвајања организација и формирају се: ООУР Спољне воде, ООУР 
Чикас-Кудош и ООУР Регулације. Из Водопривредне организације „Босут” издвајају се: 
„Хидросрем”, „Сава” и „Регулације”.

У водопривреди митровачке општине радило је 1991. године 271 лице, од чега неколико 
десетина из Босута.111

Босутске улице и насеља
Село Босут има једну главну улицу Десетог марта, која се протеже дуж магистралног 

пута М-18 и која се са леве стране ушћа Босута наставља у улицу Сремску, као и пет спо-
редних улица: Савску, Млинску, Богдановићеву, Јовановићеву и Славка Старчевића. Изван 
села, на потесу Кљештевица постоји истоимено насеље. Пре Другог светског рата у Босуту 
је постојала само Главна улица, док споредних улица није било.

Макадам у главној босутској улици изграђен је 1902-1903. године. У споредним улицама 
макадами су грађени током 70-тих година XX века, тако што је насипан шљунак са оближњих 
депонија.

Године 2005. Републичка дирекција за путеве је дала 1.400 тона гребаног асфалта којим 
су насуте споредне улице у селу.112 Гребани асфалт је добијен приликом реконструкције 
магистралног пута М-18, када је скинут горњи слој асфалта.

Улица Десетог марта је асфалтирана 1968-1969. године. Млинска улица у дужини од 

110  Ћурчић С, Ђуричић Ј, Марјановић В, Општина Сремска Митровица, Нови Сад, 2002, 162
111  Исто, 162-163
112  Архива Месне заједнице Босут
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око 600 метара асфалтирана је 
13. марта 2008. године. Извођач 
радова je билo А.Д. „Путеви” 
Сремска Митровица. Пре самог 
асфалтирања насуто је, изниве-
лисано и набијено десет центиме-
тара ризле. Инвестиција вредна 
три милиона динара обезбеђена 
је из општинског буџета.

Јовановићева улица у 
дужини од око 450 метара и 
Богдановићева улица у дужини 
од око 250 метара, асфалтира-
не су 23. априла 2010. године. 
Извођач радова je билo А.Д. „Пу-
теви” Сремска Митровица. Пре 
асфалтирања насут је и набијен 
туцаник. Инвестиција је финан-
сирана из фонда за капитална 
улагања АП Војводине.

Улица Десетог марта се раније звала Главна, јер је то улица која се пружа целом дужи-
ном села и на коју су прикључене све споредне улице и многи атарски путеви. Главна улица је 
преименована у улицу Десетог марта у знак сећања на масакр над сеоским становништвом у 
Другом светском рату, али се стари назив задржао у говору до данас. Ова улица је најдужа и 
има два пута више кућа него све остале улице заједно. Улица Десетог марта је формирана дуж 
магистралног пута Кузмин – Бијељина, правцем североисток – југозапад. Масовна досељавања 
у Босут после Другог светског рата довела су до стихијског ширења насеља, па је главна улица 
постала три пута дужа него што 
је била пре 100 година. Данас је 
дугачка око 2,5 km. Садашњи 
центар села се налази на месту 
где главну улицу Десетог мар-
та пресецају попречне улице 
Млинска и Јовановићева. У цен-
тру се налази: дом културе, по-
шта, телефонска централа, месна 
заједница, месна канцеларија, 
просторије фудбалског клуба, 
продавница... Некада се центар 
села налазио на месту данашњег 
школског дворишта. Топчидер 
је доњи део главне улице пре-
ма Сремској Рачи, насељен пре-
тежно досељеницима из Србије. 
Постоје мишљења да је овај на-

Асфалтирање Млинске улице 2008. године

Центар села Босута
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зив шаљив, јер је идентичан називу екслузивног 
насеља у Београду. Данас улица 10. марта има 
око 260 кућа.

Улица Сремска је формирана насељавањем 
досељеника из околине Братунца дуж маги-
стралног пута Кузмин – Босут. Већина ових 
породица је првобитно живела на Кљештевици, 
да би се током 70-тих година XX века пресели-
ли у новоформирану улицу Сремску. Неколико 
породица у овој улици се доселило из Мачве. 
Ова улица данас лежи на левој обали реке Бо-
сута, од ушћа Босута у Саву према Кузмину, 
правцем југозапад – североисток. Дугачка је око 
330 метара. Улица Сремска данас има 23 куће.

Улица Савска је најстарија улица у селу. 
Назива се још и Жабњари због мноштва жаба 
које живе у приобаљу реке Босута, по каналима 
и барама. Протеже се правцем југоисток – се-

верозапад, паралелно са магистралним путем 
Кузмин – Бијељина. На овом месту су се насе-
лили први досељеници почетком XVIII века, и 
ту је био првобитни центар села (на месту где 
се данас налази школа). Савска улица је дугачка 
око 600 метара. Ова улица има куће са непарним 
бројевима које су поређане само са једне стране 
улице, док је са друге стране магистрални пут 
и приобаље реке Босут. На размеђи улице Сав-
ске и Десетог марта налази се сеоска школа. У 
Савској улици, непосредно уз десну обалу Босу-
та, налази се неколико викендица. Улица Савска 
данас има 37 кућа, од којих су многе празне.

Улица Млинска се протеже од центра 
села правцем исток – запад, под правим углом 
у односу на главну улицу Десетог марта. Ова 
улица прави две оштре кривине под правим 
угловима. Улица је добила име по великом мли-
ну који се ту налазио после Другог светског 
рата, на 150 метара од центра села. Млин је био 
направљен од цигле са порушене сеоске цркве 
и био је у власништву СРЗ „10. март”. Некада је 
у овој улици расло доста дудова. Улица Млин-
ска је формирана насељавањем досељеника из 

Улица Сремска

Улица Савска

Улица Млинска
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Семберије и са Мајевице, после комасације земљишта почетком 60-тих година, када су ове 
породице преселиле са Врачког поља у улицу Млинску, где су им додељени плацеви на-
место одузете земље. Касније је доселило још неколико породица које су купиле плацеве и 
изградиле куће. Улица је дугачка око 550 метара. У Млинској улици се налазе: ветеринарска 
станица и фудбалско игралиште са свлачионицом ОФК „Босута”. У овој улици је постојао 
канал који је ишао средином доњег дела улице, али је данас затрпан. Млинска улица има 22 
куће, од којих је трећина празно.

Улица Богдановићева се протеже прав-
цем северозапад – југосток, под правим углом 
у односу на главну улицу Десетог марта. Улица 
је добила име по Миливоју Богдановићу – Ћуји, 
власнику плацева у овој улици, које је прода-
вао досељеницима после рата. Зато ову улицу 
зову још и Ћујин сокак. После Другог светског 
рата на средини данашње Богдановићеве улице 
налазио се логор за заробљене Немце који су 
радили на обнови сеоских кућа. Улица је ду-
гачка око 250 метара. На њеном крају налази 
се бара и дивље сметилиште Млака. Данас 
Богдановићева улица има 11 кућа.

Улица Јовановићева се про-
теже правцем запад – исток, од 
центра села према Бановом Броду, 
под правим углом у односу на ули-
цу Десетог марта. Улица има два 
неједнака крака и продужетак нале-
во, поред савског насипа. У наставку 

улице поред насипа има неколико празних кућа. Улица је 
добила име по сеоским Циганима Јовановићима који су 
живели у њој. Дугачка је у оба крака око 450 метара. Ову 
улицу зову још и Чаканов сокак по Милану Илићу – Ча-
канцу из Кузмина, који је живео у њој. Данас Јовановићева 
улица има 26 кућа.

Улица Славка Старчевића протеже се правцем 
југозапад – североисток. Ова улица спаја улице Млинску 
и Савску и прави четири оштре кривине под правим угло-
вима. Дугачка је око 700 метара. Улица је добила име по 
босутском партизану Славку Старчевићу, који је погинуо Улица Славка Старчевића

Улица Јовановићева

Улица Богдановићева
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1942. године. Данас улица Славка Старчевића има свега 10 кућа.
Кљештевица је једна од многобројних пустара у Срему. Реч „пустара” на мађарском 

језику означава зелену оазу. Постоји мишљење да је пустара Кљештевица добила име по томе 
што је била „укљештена” између две шуме.113 Насеље лежи на алувијалној равни Саве, између 
пута Босут-Кузмин и савског насипа, око 2 км од села Босута. Налази се на самој граници 
катастарских општина Босут и Мартинци. Током историје у близини ове пустаре постојали 
су мајури: Грабовачка и Хорват пуста, али континуитета насељености није било.114 Аладар 
Хорват је на потесу Кљештевица пре Првог светског рата поседовао око 500 к.ј. земљишта. 
После 1918. године продао је 200 к.ј. свом надзорнику Бенак Ђури – Газдури и отишао са 
породицом у Мађарску.115

Дивље, неурбанизовано насеље настало је крајем 50-тих и почетком 60-тих година 
XX века, досељавањем двадесетак српских фамилија из околине Братунца. Првобитно је 
Кљештевица била добровољачка земља коју су добијали добровољци из Првог светског рата 
из Грка, Босута и Сремске Раче. Грчанци и Рачани су земљу продавали Равњанцима и другим 
Мачванима, који су ту боравили као колибари. У катастарској општини Равње нема довољно 
обрадивог земљишта, па су Равњанци куповали оранице у босутском и мартиначком атару, уз 
реку Саву, ту су градили салаше, колибе и стаје. Боравили су на салашима у време сезонских 
радова, а многи су се и трајно настанили са породицама, услед деоба породичних задруга. 
На Кљештевици су живеле мачванске породице: Кузмановићи, Ерцеговчевићи, Ковачевићи, 
Николићи, Ивићи, Банчевићи, Бакочевићи, Стијаковићи, Вукићи, Белићи, Аћимовићи...

Временом су Равњанци продавали своја имања досељеницима из околине Братунца, и ту 
се постепено формирало дивље насеље. Тако је Кљештевицу населило 20-так породица (око 40 
кућа) из околине Братунца: Павловићи, Станојевићи, Филиповићи, Петровићи, Дамњановићи, 

113  Исто, 429
114  Ћурчић С, Ђуричић Ј, Марјановић В, Општина Сремска Митровица, 2002, 358
115  Марин Б, Мартинци у вихору рата, Нови Сад, 1984, 47

Карта Кљештевице
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Максимовићи, Зарићи, Крстићи 1, Крстићи 2, Савићи 1, Савићи 2, Николићи 1, Николићи 2, 
Пантићи, Стојановићи, Миловановићи, Вучетићи, Андрићи...

Од братуначких породица које су живеле на Кљештевици данас су изумрли или расељени 
са Кљештевице: Крстићи (Драго), Миловановићи (Стојан), Вучетићи (Перо и Јово), Николићи 
(Влајко), Андрићи (Славољуб), Пантићи (Богдан) и Стојановићи (Радоје и Недељко). Такође, 
све породице из Равња и других мачванских села су расељене са Кљештевице или су изумрле.

Кљештевица је насеље друмског типа које чини низ кућа дуж једног атарског пута, 
збијених и лучно постављених уз западну страну савског насипа. У овом насељу постоји 
само једна улица, односно бивши атарски пут, који се на једном месту рачва и дугачак је око 2 
километра. Улица није асфалтирана, 
већ је изграђен макадам. У насељу 
постоји један артерски бунар, елек-
трична струја, улично осветљење, 
али нема водоводне мреже. Такође, 
нема телефонске мреже, изузев 
куће породичне задруге Савић. У 
насељу не постоји ни једна продав-
ница, па се становништво неопход-
ним намирницима снабдева у селу. 
На небрањеном делу Кљештевице 
између насипа и форланда реке Саве 
подигнуто је неколико викендица и 
колиба.

Разлог због којег Кљештевица никада није прерасла у право насеље је тај што није до-
била на време електричну струју и водоводну мрежу. Када је насеље добило електричну 
мрежу, већина породица се већ била иселила. Према „Урбанистичком плану Месне заједнице 
Босут до 2000. године”, донетом априла 1983. године од стране Скупштине Општине Срем-
ска Митровица, обустављено је издавање грађевинских дозвола за даљу изградњу у насељу 
Кљештевица и предвиђено је пресељавање преосталог становништва у село Босут.116

Кљештевица као насеље полако одумире. Године 1972. на Кљештевици је било 50-так 
кућа са 280 становника. Данас Кљештевица има свега 10 насељених домова са 30-так душа, 
од чега су половина старачка домаћинства. Такође у Кљештевици има још десетак празних 
кућа и викендица. Забележено је да је школске 1959/60 године из новоформираног насеља 
Кљештевица наставу похађало 17 ученика, док је школске 1974/75 године из Кљештевице ос-
новну школу у Босуту похађало 24 деце. Данас одавде у школу иде свега неколико малишана.

Топоними и потеси у Босуту
Топоними су имена места, а потеси називи појединих делова атара, који служе ради 

лакшег препознавања и оријентисања. Ови називи најчешће настају спонтано, у народном 
говору, да би временом постали званични, па чак и ушли у катастарске, топографске и друге 
карте и регистре. Често се дешава да један потес или топоним има по неколико назива, одно-
сно више модалитета једног назива.

116  Урбанистички план МЗ Босут до 2000. године, СО Сремска Митровица, 1983

Насеље Кљештевица
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Оранице, пашњаци и салаши

Крчевине су оранице настале крчењем шума јужно од села, између савског насипа и 
кућних плацева. У време владавине Марије Терезије сви граничари су имали бесплатан 

Ђенералштабна карта Србије из 1894. године,
Карта је штампана у Београду 1894. године, у 94 секције, са топографским кључем и у размери 1:75.000. 

То је прва специјална војна карта Србије која је штампана у земљи. Чува се у Народној библиотеци Србије у Београду
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огрев и грађу за кућу. Овај потес се делио сељацима који су крчили свој део, а потом је сваки 
домаћин морао да огради своје имање.117

Шанчине (или Шанчеви) се налазе југоисточно од села, између сеоских плацева и савског 
насипа, уз потес Крчевине. На овом потесу постоји једна мала узвишица на којој је, према 
легенди, 1508. године свети Стефан Штиљановић имао своје одбрамбене шанчеве за одбрану 
од Турака.118 На Ђенералштабној карти Србије из 1894. године која захвата и погранични део 
Срема, означене су нове (северне) и старе (јужне) шанчине. На овом терену добро успевају 
шљивици, воћњаци и виногради. У Шанчинама је 1890. године било девет салаша, са 15 
житеља. Године 1900. било је десет салаша на којима је стално живело 10 салашара. Данас у 
Шанчинама има неколико викендица.

Латовац (или Латовци) је потес који се налази уз саму шуму Клечинац, југозападно од 
Широког поља. Некада је овај потес био пун салаша, а данас су ту оранице. У Латовцу је 1890. 
године било шест салаша, на којима је живело 10 становника. Десет година касније било је 
свега два салаша са 18-оро чељади.

Салашине (или Слатине) су ораница на којој је некада било доста сеоских салаша. Године 
1890. ту је било 7 кућа, са 10 становника.

Ширине (или Велике ширине) налазе се крај канала Вртич, код потеса Чипановци, лево 
од пута Босут-Кузмин. На потесу Ширине је 1900. године било десет салаша, са 4 стално 
настањена салашара.

Течаја је ораница западно од села. По једнима је добила назив због воде из канала који 
туда тече, а по другима због тога што је овај потес нечија течевина (тековина, наслеђе).

Пиштевица је ораница.119

Тања је потес иза Жабњара, уз десну обалу реке Босут, на којем се налазе њиве.

Циглана је локалитет поред реке Босут, на којем су се до скора налазили остаци напуш-
тене циглане. Сада је то ораница у приватном власништву породице Гојка Лукића.

Врачко поље (употребљавају се још називи: Вратичко, Вратничко и Вратично поље) 
налази се западно од села. Ту су некада били пашњаци за напасање сеоске стоке. После Дру-
гог светског рата на Врачком пољу је формирано дивље насеље досељеника из Семберије и 
Мајевице, са 15-так кућа. После комасације ово насеље је расељено. Пашњаци су преорани и 
данас су на Врачком пољу искључиво њиве. Потес је добио име по бројним птицама сврачко-
вима које су га настањивале. Према другој верзији, име потеса је изведено од речи вратнице 
– врата. У Босутским шумама постоји природни резерват сличног имена Стара Вратична.

117  Бурсаћ Г, Микротопонимија села Кузмина, Босута и Илинаца, Педагошка стварност бр.5-6, НовиСад, 2002, 433
118  Историјат села Босута-препис, ПЗЗСК, Нови Сад, досије Босут, Е-432/Д, бр.инв.14491; Змеановић К., Познановић Б., Свеоци 
народног предања око гроба Филипа Вишњића, Илок, 1887, 1; Летопис основне школе у Босуту
119  Бурсаћ Г, Микротопонимија села Кузмина, Босута и Илинаца, Педагошка стварност бр.5-6, НовиСад, 2002, 433
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Широко поље се налази иза Вратичког поља, 
према западу. Име је добило по томе што су сеоски 
атари ту највећи, поља „иду у ширину”. Ту су некада 
били пашњаци на којима се напасала ситна и крупна 
стока. Постојао је и бунар са ђермом и валовима 
за појење стоке. У лето 1940. године на Широком 
пољу је једна група авијатичара војске Краљевине 
Југославије припремала помоћни аеродром.120 Данас 
су ту оранице, јер су пашњаци преорани.

Велики и Мали забран је ораница на Широком 
пољу која је некада била пашњак. Име је добила по 
томе што је на том пашњаку крупна и ситна стока 
била строго раздвојена приликом напасања. Раније 
је потес на левој страни ушћа реке Босут у Саву имао 
исти назив Забран. Такође се и сама Кљештевица 
називала Забран Кљештевица.

Сеоске ливаде су оранице, а некада су биле 
сеоски пашњаци. Налазе се наспрам Топчидера, иза 
Течаје и Преке шуме.121

Џомбуља (или Дромбуља) се налази између Широког поља, Латовца и Ливада. Овде је 
терен био изразито нераван, па је потес тако добио назив.

Ливадице су ораница у Амзову.

Будровци (или Будовци) су потес уз десну обалу Босута, иза Амзова, према Вишњићеву. 
Јужно од Будроваца простире се Широко поље. На овом локалитету пронађене су археолошке 
старине. Сматра се да је ту некада било насеље. Постоје и Мали Будровци до Клечинца. У 
источној Хрватској, на око 5 км од Ђакова постоји село Будровци.

Велика башча (или Велике баште) је ораница која се налази на месту на којем је постојало 
праисторијско насеље. На том локалитету се приликом орања наилазило и на људске кости, 
па је народ говорио „земља је засејана костима”.122

Липице су биле пашњаци са доста колиба, а данас су ту оранице. Налазе се између 
Латовца и Клечинца. Некада је ту била липова шума, изникла на једном делу мочварног 
терена.123 После Другог светског рата овде је било неколико кућа досељеника из Босне, који 
су касније пресељени у село. Такође је било пар салаша на којима су боравили староседеоци.

Ограде су потес уз леву обалу реке Босута, између села Босута и Грка. Ограде су 

120  Чекеринац И, Село Босут у рату, Нови Сад, 1968, 27
121  Бурсаћ Г, Микротопонимија села Кузмина, Босута и Илинаца, Педагошка стварност бр.5-6, Нови Сад, 2002, 433
122  Исто, 432
123  Исто, 433
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укљештене између реке и асфалтног пута који води за Вишњићево. Парох грчански Јован 
Козобарић пише о овом потесу следеће: „Потес „Ограде” налази се одмах иза села на источној 
страни Грка поред друма, који води у село Босут.”124 Потес Ограде је пољана на којој се ве-
роватно налазило римско пољопривредно добро, јер је тамо пронађено доста опеке, камења, 
плоча и фрагмената посуђа.

Канин шљивик је ораница, а раније је био шљивик, који је добио назив по власнику 
деда Кани. Налазио се у Бановом Броду, уз данашњи насип, на месту старог споменика на-
страдалим Босућанима у Другом светском рату. У Канином шљивику је 10. марта 1944. године 
побијено и сахрањено доста мештана.125

Лалин шљивик је ораница у Салашинама. Пре рата је ту био велики шљивик, који је 
добио назив по власнику деда Лали Миражићу.126

Гагин шљивик је воћњак који је био у поседу Драгутина Спаића – Гаге. Налазио се у 
Жабњарима, на крају Савске улице, иза куће фамилије Будечевић.

Гламошлијин шљивик је био у поседу Станка Гламошлије. Налазио се у Жабњарима, 
уз десну обалу реке Босут.

Дујин шљивик у Шанчинама је био у власништву Душана Богдановића – Дује.

Бошњаков шљивик у Шанчинама.

Петљин шљивик у Шанчинама, уз савски насип, био је у поседу браће Младена и Лазара 
Станисављевића, који су ту имали колебе.

Спаића шљивик се налазио у улици Славка Старчевића.

Перуновића шљивик у Бановом Броду је био у власништву Милана Перуновића.

Кленчина је био пашњак, а пре тога кленова шума.127

Колечке су ораница у Кљештевици, десно од пута према Грку, која је некада била шума. 
У тој шуми су се налазиле две округле баре које су личиле на колечке (точкове) на колима.128

Мале колечке су изгледом подсећале на велике Колечке, па су тако добиле име.129

124  Козобарић Ј, Православна српска парохија у Грку крајем 1910. године, Срем. Карловци, 1911, 6
125  Бурсаћ Г, Микротопонимија села Кузмина, Босута и Илинаца, Педагошка стварност бр.5-6, Нови Сад, 2002, 432
126  Исто, 433
127  Исто, 432
128  Исто, 433
129  Исто, 433
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Шуме

Шума Кљештевица се простирала са обе стране пута Кузмин – Босут, почев од ушћа 
Босута, па до Вртича. Лева обала Босута је била под шумом, а десна је искрчена приликом 
оснивања села и ту су подигнуте куће. Шума Кљештевица је исечена 60-тих година XX века. 
Пањеви су минирани и искрчени, а земљиште претворено у оранице. Парох грчански Јован 
Козобарић пише о шуми Кљештевици следеће: луг „кљештевица” са пропланцима и барама: 
колечке, Марковача...130

Шума Накла (или Накло) се налази на потесу према селу Вишњићеву. Некада се ова 
шума наслањала на шуму Кљештевицу. Парох грчански Јован Козобарић пише о шуми Накли 
следеће: „...Луг „Накло” са тамо налазећим се пропланцима и барама: Дубочица, Заклопита 
велика и мала, Мараћка дворина, Рит, Чуковача... Горица, Трстена, Мезевац, Густи ивак, 
Медник, Василија млака (судара с Медником), Млака, Ивак, Тотрман, Сува млака, Дубока 
млака... Кићиновића бара, Бела млака...131

Шума Клечинац се простире западно од Босута и улази у састав Босутских шума. 
Локалитет Баштине налази се у овој шуми.

Прека шума је стари назив потеса који се налази западно од Топчидера, иза сеоских 
плацева. Данас ту нема шуме, већ обрадиво земљиште.

Шума Амзов (користе се још називи: Анзов и Амзон) простирала се северозападно од 
села, уз десну обалу реке Босут. Сада су ту оранице. Дуга шума, Њивице и Греда су потеси 
у Амзову.

130  Козобарић Ј, Православна српска парохија у Грку крајем 1910. године, Срем. Карловци, 1911, 6-7
131  Исто
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Шума Жупања се налази у рачанским атарима, са обе стране пруге Шид – Бијељина.

Лукића врбара у Бановом Броду је већим делом у приватном поседу породице Лукић. 
Ту се налазио шљивик окружен великим багремовима и веома старим стаблима јања. Ова 
шума је у близини обале Саве, па је поплављена за време високог водостаја. Тада рибари овде 
разапињу своје мреже.132

Којина врбовача (или Којине врбе) је била врбова шума која је добила име по власнику.

Кирина честа је шума на Липици у приватном поседу породице Седларевић.

Бродалића шума

Дрмановића шума у Амзову.

Пинтерова шума у Топчидеру, налази се десно од атарског пута који води у Крчевине.

Шума Банов Брод се простире источно од села Босута. Овај потес је са три стране 
окружен Савом која на том месту прави велики полукруг, док је са четврте стране, према 
сеоским атарима Шанчине и Крчевине, граница Бановог Брода савски насип. Према леген-
ди, Банов Брод је добио назив по неком бану који се на том месту удавио, када му је брод 
потонуо.133 Банов Брод је пошумљен тополом и семенским храстом. Такође, има нешто мало 
самониклих врба, јањева и другог растиња. Пре Другог светског рата у Бановом Броду су биле 
оранице у приватном власништву. У Бановом 
Броду је 1890. године постојао један салаш, са 
једним стално настањеним салашаром. Осим 
тога, постојале су бројне колебе у којима су 
власници повремено боравили. После Дру-
гог светског рата земљиште у Бановом Броду 
је припало ЈП Војводинашуме, Шумско газ-
динство Сремска Митровица, Шумска управа 
Вишњићево (Газдинска јединица 2712 ‘’Банов 
Брод – Мартиначки полој – Засавица – Стара 
Рача’’), осим једног мањег дела који је у по-
седу породица: Лукић, Перуновић и Симић. 
Засади индустријске тополе у Бановом Броду 
су међу највећима у овом делу Срема. За време 
високих водостаја, када се Сава излије из свог 
корита, Банов Брод буде поплављен водом ви-
соком неколико метара. Касније се вода по-
вуче у корито Саве кроз систем канала, осим 
Лукићеве баре, где се задржи дуже времена. 
Водоплавност је главни разлог због којег се 
у Бановом Броду узгајају тополе. У хрватској 

132  Бурсаћ Г, Микротопонимија села Кузмина, Босута и Илинаца, Педагошка стварност бр.5-6, Нови Сад, 2002, 432
133  Летопис основне школе у Босуту
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општини Питомача, у Вировитичко-
подравској жупанији, непосредно уз реку 
Драву, постоји шумски комплекс и изле-
тиште које се такође зове „Банов Брод”. 
У самом Бановом Броду постоји мноштво 
потеса и топонима.

Стара Сава је потес у северном делу 
Бановог Брода. Ту је некада било старо 
корито реке Саве. На том месту је терен 
мочваран.

Воденице су локалитет у југо-
источном делу Бановог Брода, на месту 
где су некада биле воденице на реци Сави. 
Ове воденице су обележене на старим то-
пографским картама, а постоји и мноштво фотографија. Биле су укотвљене насред речне 
матице. Ко би хтео да самеље брашно доносио је жито чамцима до воденица. На том месту 
је Сава најбржа, јер прави велики лук у свом водотоку.

Видов до(л) (или Видов двораница) је локалитет у јужном делу Бановог Брода, запад-
но од Воденица, поред засада семенског храста лужњака. На том месту је, према легенди, 
хајдучки харамбаша Вид на превару намамио Турке из Србије да пређу Саву, па их потом 
све побио.134 Према другој легенди, на том локалитету је неки Вид имао воденицу, па је по 
њему цео крај добио име.135

Навоз је место на обали Саве у Ви-
дов долу, где се могло стићи запрежним 
колима до реке. Овај део Бановог Брода 
је највиши и служио је некада као пролаз 
до воденица. На навозу је саобраћала ске-
ла без ужади и чамци који су превозили 
људе и робу у Црну Бару, Баново Поље и 
Равње. На том месту су путници довики-
вали скелеџије и чамџије, када су хтели 
да се пребаце преко реке. Људи су прела-
зили Саву због бројних родбинских веза 
са мештанима из мачванских села. Осим 
тога, преко навоза се трговало житарица-
ма, стоком и другом робом.

Довик (назива се још: Зовљик или Зо-
вик) је локалитет на месту где река Сава 
прави велику окуку. На овом топониму 

134  Исто
135  Бурсаћ Г, Микротопонимија села Кузмина, Босута и Илинаца, Педагошка стварност бр.5-6, Нови Сад, 2002, 432
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се људски глас најбоље преносио преко воде, па су се људи ту довикивали преко Саве и до-
говарали о разним стварима. Ту су, према легенди, Турци преварили аустријског официра 
када су му уместо бурета дуката дали буре ексера136, о чему је писао Богољуб Познановић 
у „Боју на Равњу”. Према једној верзији, аустријски официр је говорио свом војнику Ики: 
„Зовљи Ика!”, јер је хтео да дозове турског војсковођу и да му изда српске устанике.137 Због 
реченице: „Зовљи Ика”, добио је топоним назив Зовљик. Према другом извору, Зов(љ)ик је 
добио име по зови која ту расте.138 На овом локалитету су пронађени средњовековни налази.139

Семенска плантажа храста лужњака налази се у југозападном делу Бановог Брода, 
на уском појасу између насипа и савске обале. Ова шума је настала калемљењем садница 
енглеског храста лужњака (Quercus robur L.). Плантажу је подигао др Јосип Ердеши (1927-
2005) из Сремске Митровице, који је уб-
рзао сазревање и репродуктивну способ-
ност стабала. Храстови су патуљасти и 
сваки има свој број од 1 до 85. Жир који 
се прикупљао са ових храстова извозиo 
се у иностранство као семенска роба. О 
овој плантажи су писани и научни ра-
дови.140 Засад је подизан осам година 
и велики број Босућана је надничио на 
њему. Данас је плантажа семенског хра-
ста прилично запуштена. Инжењер Јосип 
Ердеши је докторирао на Шумарском фа-
култету у Београду 1965. године на теми: 
„Фитоценозе шума југозападног Срема”. 
Био је највећи стручњак за шуме у овом 
делу Срема, и доста времена је проводио 
у Бановом Броду.

Богдановића рампа се налази код насипа у Бановом Броду, у близини засада семенског 
храста лужњака.

Меандра је велика окука реке Саве у Бановом Броду.141

Бајер је обала реке Саве у Бановом Броду. Обала је обрасла дрвећем и другим растињем. 
Мањим делом је шљунковита, а већим делом је прекривена слојевима земље и блата.

Стари насип је локалитет у Бановом Броду.

Њивице су локалитет у Бановом Броду.

136  Летопис основне школе у Босуту
137  Змеановић К, Познановић Б, Свеоци народног предања око гроба Филипа Вишњића, Илок, 1887, 55
138  Бурсаћ Г, Микротопонимија села Кузмина, Босута и Илинаца, Педагошка стварност бр.5-6, Нови Сад, 2002, 432
139  Прица Р, Насеља у Срему : настанак, развој, значајни догађаји, Срем. Митровица, 1991, 185
140  Николић, Н. П, Орловић, С. С. Генотипска варијабилност морфолошких особина жира храста лужњака (Quercus robur 
L.), Зборник Матице српске за природне науке бр. 102, 2002, 53-58
141  Бурсаћ Г, Микротопонимија села Кузмина, Босута и Илинаца, Педагошка стварност бр.5-6, Нови Сад, 2002, 433
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Петљина врбовача је низина у Бановом Броду у којој се вода задржи после повлачења 
реке Саве. Локалитет је добио име по Петру Станисављевићу – Петљи који је међу врбама 
хватао рибу заосталу после повлачења воде у речно корито.

Тошина бара се налази у Бановом Броду, иза бивше пекаре Тодора Соларова – Тоше, по 
којем је добила име.

Богаз је канал у Бановом Броду преко којег је изграђена ћуприја. Овим каналом се 
одводњава шумско земљиште после повлачења реке Саве.

Просеке су шумски путеви који воде кроз засаде топола у Бановом Броду.

Атарски путеви

Колски пут за Грк је повезивао Босут и Вишњићево. Започињао је у Сремској улици, 
код Економије, где се одвајао од магистралног пута М-18 и ишао кроз атаре до Вишњићева. 
Био је дугачак око 6 км. Једним мањим делом пут је пролазио поред леве обале реке Босут. 
Трасом старог колског пута асфалтиран је нови друм за Вишњићево. Пошто није урађена 
квалитетна подлога, асфалтни пут је доста пропао.

Живанића сокак је атарски пут који полази од куће фамилије Бошковић у улици Славка 
Старчевића, иде поред Лазовића гувна, преко мостића на каналу и даље, према Врачком пољу. 
Некада је ово била улица са десетак кућа и колеба, а данас је колски пут.

Гробљански сокак је кратка улица која води од главне улице, поред новоизграђене 
цркве, до сеоског гробља.

Исајловића сокак је атарски пут који се одваја од главне улице између Исајловића канала 
и куће покојног Ђорђа Богдановића.

Мартинов сокак је атарски пут у Топчидеру који се одваја од главне улице поред бившег 
плаца покојног Мартина Чинкла.

Лукића сокак је атарски пут у Топчидеру који се одваја од главне улице поред куће 
породице Лукић.

Канали

У катастарској општини Босут постоје три сливна подручја каналске мреже: Исајлов-
Врачкопољски, Вртич и Банов Брод. Укупно има 69 канала од II-IV реда, у дужини од 56 km.142 
Њима треба додати и четврти, Амзовско-Широкопољски каналски слив, који се већим делом 
налази у катастарској општини Сремска Рача, али се наслања на босутске атаре.

Атмосферске воде на подручју насеља Босута одводе се путем Исајловог канала, који 
прикупља падавине и подземне воде из свих сеоских улица и атара источно и западно од села. 

142  Подаци ДВП „Хидросрем”, Сремска Митровица
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Источно од села у Исајлов канал се уливају канали: 
Млака I, Млака II, Мићанова бара, Баште, Шанчине 
и Јовановићев канал. Исајлов канал пролази испод 
мостића у главној улици, где прикупља атмосферске 
воде са обе стране улице Десетог марта. Потом при-
хвата воде из канала Врачко поље I-IV, канала Топчи-
дер и Жунтеровог канала, и улива се западно од села у 
канал Вратичко поље. Канал Вратичко поље прихвата 
воду из канала Тања, пролази испод мостића у Савској 
улици и улива се у Жабњарима у реку Босут. Мањи, 
северозападни део села (Старчевићева улица и мали 
део Савске улице) одводњава се преко Старчевићевог 
канала који се улива у канал у Савској улици, а потом 
испод ћуприје у реку Босут код старе централе.

Атари на северу катастарске општине Босут, 
лево од река Босута и Саве, немају добро решено 
одводњавање. Потес Кљештевица се одводњава мре-
жом канала који се уливају у Вртич, и даље у реку 
Саву. Атари који се налазе западно од пута Кузмин 
– Босут одводњавају се преко канала Кљештевица и 
Грчанског канала, док се атари који леже источно од 
пута одводњавају Пустарским каналом.143

Банов Брод се одводњава посебном мрежом канала који утичу у реку Саву. Када се Сава 
врати у своје корито, системом ових канала отиче заостала вода из шума у Бановом Броду.

Амзовско-Широкопољски канали: Широко поље I и II, Ливадски I и II, Џомбуља, Амзов 
и Салашине, припадају посебном сливу који се улива у реку Босут код мале црпне станице 
у Амзову и код викендице породице Миражић на Тањи.

Исајлов канал се протеже од баре Млаке, испод мостића у главној улици, иза плацева 
у улици Десетог марта, кроз целу Млинску улицу, до самог центра села. Исајлов канал I је 
делимично затрпан у улици Млинској од игралишта до куће породице Павловић. Овај канал, 
заједно са врачкопољским каналом, представља окосницу каналског слива који одводи вишак 
воде из сеоских атара и улица у реку Босут.

Канали Млака I, II у Крчевинама.

Канал Мићанова бара у Крчевинама.

Канали Баште I, II, III се протежу иза плацева са леве стране главне улице, у Крчеви-
нама. Уливају се у Исајлов канал.

Канал Шанчине на потесу Шанчине.

Бошњаков канал улива се у канал Шанчине.

143  Урбанистички план МЗ Босут до 2000. године, СО Сремска Митровица, 1983

Каналска мрежа у атару Босута
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Јовановићев канал у улици Јовановићевој протеже се са обе стране пута. Делимично је 
затрпан. Канал са леве стране улице није повезан на Исајлов-Врачкопољски каналски слив, 
док је канал са десне стране улице прикључен на каналски слив.

Канал у главној улици се протеже дуж улице Десетог марта, са обе стране магистрал-
ног пута, од школе, па до последњих кућа. Овај канал је делимично затрпан. Повезан је на 
Исајлов-Врачкопољски каналски слив.

Канали Врачко поље I, II, III, IV (Канали Вратничко поље или Врачкопољски кана-
ли) првобитно су се називали Сврачкопољски канали, због мноштва сврачака који су жи-
вели по врбама дуж канала, али се касније назив скратио у Врачкопољски канали. Четири 
врачкопољска канала се протежу кроз Врачко поље, Широко поље и Течају. Има заједнички 
слив са Исајловим каналом.

Жунтеров канал на потесу Вратничко поље.

Канал Тања на потесу Тања.

Канал Топчидер у Течаји протеже се иза плацева у делу села званом Топчидер.

Старчевића канал у улици Славка Старчевића пружа се од кућа фамилије Поповић до 
Савске улице.

Канал у Савској улици је наставак Старчевића канала. Завршава се испред куће по-
родице Максић, где испод ћуприје односи воду према старој централи и реци Босут.

Јелисаветин канал (Вртич) се протеже од Адашеваца до реке Саве. Ископан је пре 1910. 
године. Јелисаветин канал је био дугачак 20 km и редовно је јаружан, одржаван и надзиран 
од стране двојице плаћених каналџија. Године 1908. у ту сврху је утрошено 2.400 К144, док 
је 1910. године потрошено 1.995 К и 04 f.145 Када је Јелисаветин канал ископан, многе баре у 
овом делу Срема су исушене и претворене у обрадиво земљиште.146 На старим географским 
картама Јелисаветиним каналом се називао део канала који лежи лево од пута Босут – Кузмин, 
а Вртич је био део канала који лежи десно од тог пута. Данас се оба назива користе за цео 
канал. Вртич је добио назив због воде која стално протиче, односно због тога што се „вода 
врти”. Јелисаветин канал је, према легенди, добио назив по жени Јелисавети која се у њему 
удавила.147 Канал Вртич омеђава северну границу катастарске општине Босут. Улива се у 
Саву на њеном 151 километру.

Канали Кљештевица I, II, III, IV пружају се лево од пута Босут-Кузмин, на потесу 
Кљештевица. Уливају се у Јелисаветин канал.

Грчански канал тече поред Козје баре и улива се у Јелисаветин канал.

144  Извештај о стању јавне управе у Жупанији Сријемској за управну годину 1908, Вуковар, 1909, 310
145  Извештај о стању јавне управе у Жупанији Сријемској за управну годину 1910, Вуковар, 1911, 353
146  Козобарић Ј, Православна српска парохија у Грку крајем 1910. године, Срем. Карловци, 1911, 64-65
147  Бурсаћ Г, Микротопонимија села Кузмина, Босута и Илинаца, Педагошка стварност бр.5-6, Нови Сад, 2002, 429
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Канал пустарски налази се десно од пута Босут-Кузмин, у насељу Кљештевица. Улива 
се у канал Вртич.

Канали у Бановом Броду се уливају у реку Саву. Представљају посебан каналски слив 
који није повезан са осталим босутским каналима. Када водостај Саве опадне, систем канала 
одводи заосталу воду из Бановог Брода у реку.

Гајски канал протиче између Широког поља и Латовца. Улива се у реку Босут између 
Амзова и Будроваца. На том месту постоји мала црпна станица.

Мрљин богаз се улива у реку Босут.

Канали Широко поље I, II на потесу Широко поље.

Канали ливадски I, II на потесу Ливаде.

Канал Џомбуља на Ливадама.

Канал Амзов на потесу Амзов.

Канал Салашине на потесу Салашине.

Баре

Бара Млака се налази на крају Богдановићеве улице, на потесу Крчевине. Ова бара по-
времено, у јесен и пролеће, има активно извориште воде. Бара Млака је знатно продубљена 
копањем земље, приликом изградње савског насипа 1984. године. Некада је за време високог 
водостаја реке Босут, долазила риба у Млаку кроз Исајлов канал, али се после подизања савског 
насипа то више не догађа. Нажалост, у новије време Млака служи као неуређено сметилиш-
те и делимично је затрпана ђубретом. Бара 
и дивља депонија „Млака” простире се на 
катастарским парцелама број 1567/3 и 1568, 
укупне површине 2.30.26 ha. Занимљиво је 
да у селу Босути код Аранђеловца постоји 
извор сличног имена „Млакве”.148 У шуми 
Накли постоји, такође, неколико бара које 
имају исти назив: Василија млака, Млака, 
Сува млака, Дубока млака, Бела млака.

Лукићева бара је велика бара у Бано-
вом Броду у којој се задржава вода када се 
Сава врати у своје корито. Налази се уз по-
сед породице Лукић. После повлачења Саве, 

148  Каиновић Р, Из ономастике села Босуте у Шумадији, Посебан отисак из „Прилога проучавању језика” књ. 13-14, Нови Сад, 
1977/78, 159-165

Лукићева бара и врбљак
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у бари се задржи доста рибе коју рибари касније лове мрежама. Ова бара пресуши у сушним 
периодима. Богата је биљним и животињским светом.

Баре на Полоју налазе се лево и десно од пута који води на сеоску плажу у Топчидеру. 
После повлачења Саве у корито, задржи се вода у овим барама, које су често пуне рибе.

Мићанова бара је ораница која је добила назив по некадашњем власнику.149 Налази се 
уз насип, између баре Млаке и Јовановићеве улице.

Бара Липица се налази на потесу Липице.

Бара Јаруга се налази уз десну обалу Босута, поред Амзова, код старе босутске же-
лезничке станице. Велика јаруга и Мала јаруга су потеси на граници са катастарском 
општином Вишњићево.

Дуга бара или Амзовска бара се налази између Салашина и реке Босута.

Средња бара

Старчевића бара налази се у Старчевићевој улици, између кућа породица Бошковић и 
Стошић. За време високих подземних вода и обилних падавина напуни се водом.

Петровића бара налази се у Јовановићевој улици, на крају плацева фамилије Петровић. 
Приликом већих атмосферских падавина, ова бара се напуни водом која нема куда да отиче. 
Некада су овде расле врбе и тополе.

Гајска бара

Козја бара под Наклом је ораница.

Потеси и топоними поред река Босута и Саве

Казан је био простор између босутске уставе и ушћа, где се вода вртела у круг, пенила и 
„врила” као у казану, када би капије на брани биле подигнуте. Реконструкцијом ушћа Босута, 
нестао је овај топоним.

Канал је некадашње ушће Босута у Саву дугачко око 100 метара, а широко свега десетак 
метара. На овом месту је река Босут пре реконструкције ушћа била веома узана, као канал. 
Обале су биле стрме по неколико метара, засечене воденом матицом и окружене самониклом 
шумом.

Капије представљају пет металних преграда на босутској устави, које се по потреби по-
дижу или спуштају и тако регулишу проток воде из Босута у Саву и обратно. За целу уставу 
се понекад користе називи: брана или капије.

149  Бурсаћ Г, Микротопонимија села Кузмина, Босута и Илинаца, Педагошка стварност бр.5-6, Нови Сад, 2002, 433
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Ћопина увала је некадашњи залив у Казану који је добио име по риболовцу Слободану 
Ђурђевићу – Ћопи који је ту често пецао. Након реконструкције ушћа Босута у Саву нестала 
је и Ћопина увала, јер су обале шкарпиране и озидане бетонским елементима.

Клантер је бетонско утврђење леве обале Саве, код велике кривине преко пута школске 
зграде. На том месту се сужава путни појас, јер је река одронила велики део обале. Због тога 
није изграђен насип у дужини од око 250 метара, па се прибегло подизању бетонске обало-
утврде у висини од 1,5-2 метра. Бетонски клантер се наставља у дужини од око 500 метара 
иза плацева у главној улици, све до краја Јовановићеве улице и рампе за улаз у Банов Брод. 
Овај део клантера иде насипом и нижи је у односу на део поред магистралног пута. Бетонски 
клантер је приликом реконструкције савског насипа поправљен и дограђен у висину, те сада 
представља сигурну заштиту од поплава.

Прудови (називају се још: Спрудови 
или Трудови) су били наноси дринског песка 
у приобаљу реке Саве, где је била смеште-
на сеоска плажа. Налазили су се на савској 
обали, у шумици, недалеко од клантера код 
школе. Постоји мишљење да је овај део оба-
ле добио име по томе што је Сава ту наноси-
ла (натрудила) песак, па се пешчани наноси 
називају Трудови.150 Најправилнији назив би 
био Спрудови, јер је река нанела пешчане 
спрудове и тако формирала плажу. Ова пла-
жа је нестала, јер је после неконтролисане 
експлоатације песка са ове локације, река 
нанела муљ који се задржао до данас.

Сеоска плажа се налази у Топчидеру, 
на савском полоју. Прекривена је дринским 
шљунком. Раније се плажа налазила на Пру-
довима. Када је ископан песак са Прудова, 
сеоска плажа се формирала на камењу, ис-
под помоћног канала реке Босут код црпне 
станице. Такође, Босућани користе пешча-
ну плажу на равњанској обали, преко пута 
ушћа.

Ада на Сави код Топчидера је велико 
речно острво. Када је висок водостај реке 
Саве, Ада је одвојена од обале. Када водостај 
опадне, пресуши речни рукавац који опасује 
Аду и она постане део обале.

150  Исто, 434

Прудови 1957. године

Савска обала
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Полој је назив за неколико потеса у околини села који се налазе на обалама Саве и Босута: 
рачански, топчидерски, грчански, будровачки, мартиначки полој. Рачански полој је узани 
појас између реке Саве и насипа, од Топчидера до Старе Раче, који је често поплављен, али када 
се вода повуче створи се проходни пут. На Топчидерском полоју налази се неуређена сеоска 
плажа. Грчански полој је ораница између леве обале реке Босута и пута Босут – Вишњићево. 
Будровачки полој је ораница уз десну обалу реке Босута, на потесу Будровци. Приобаље 
реке Саве од ушћа низводно, назива се такође полојем. Мартиначки полој се налази уз реку 
Саву у катастарској општини Мартинци. На њему се налази мартиначка плажа и мноштво 
колеба и викендица. Полојем се, назива и полуострво на Кљештевици, које твори река Сава, 
правећи велику кривину у небрањеном делу атара.

Шљункара и депонија у поседу „Луке Легет” налазе се крај реке Саве, у Топчидеру.

Циглане на Полоју су биле приватне циглане породица које су пекле циглу за продају 
или за сопствене потребе. Мајстори су били претежно досељеници из југоисточне Србије 
(Златановићи, Николићи, Крстићи и други). Сваки циглар је морао да плаћа босутској оп-
штини коришћење земљишта за ископ земље и печење цигле. Циглане су се налазиле близу 
реке Саве, на парцели коју данас користи Лука Легет, као и на делу тополовог засада који 
користи ЈП Војводинашуме. Друга циглана у селу је била крај реке Босута, на потесу Тања.

Насип између села Босута и реке Саве простире се целом дужином насеља. Један део 
насипа кроз село протеже се од клантера код школе, иза кућних плацева, све до Старе Раче, и 
даље узводно, према Хрватској. Други део насипа иде од клантера код школе до моста и уставе 
на реци Босуту. Трећи део насипа кроз Босут креће од црпне станице према Кљештевици и 
даље, према Сремској Митровици. Савски насип од Гуње до Сремске Митровице изграђен је у 
периоду од 1928-1938. године. Касније је више пута поправљан и подизан у висину. Приликом 
изградње тврдог пута Босут – Кузмин 1901-1902. године, због опасности од поплава подигнут 
је друм у висину, па је тако изграђен стари насип који је штитио оранице лево од пута.

Правац је локалитет уз реку Саву, преко пута села Равња. На том месту се река пружа 
право, без кривина, па је тако топоним добио назив. 

Војин шпиц је омиљено пецарошко место на Босуту, које је са две стране окружено 
коритом реке и речним рукавцем. Војин шпиц је добио име по чувару насипа Воји Милићу 
из Сремске Раче, који је годинама живео у чуварској кући, у чијем стражњем дворишту се 
налази ово полуострво.

Остали топоними и потеси

Коњско гробље је сточно гробље које се налази 500 метара југозападно од села, на потесу 
Течаја. Сточно гробље захвата мањи део катастарске парцеле број 1434/4, укупне површине 
1.40.90 ha. Остатак парцеле је ораница у власништву месне заједнице која је даје у закуп. На 
сточном гробљу су се раније закопавали лешеви крупне и ситне стоке. Октобра 2010. године 
на овом потесу изграђена је сточна јама са три бетонске касете и металним поклопцима, 
која служи за одлагање угинуле стоке. Ова локација није угрожена подземним водама, нити 
се налази на правцу доминантних ветрова, те је веома добро изабрана за сврху којој служи.
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Црквиште је био велики пашњак у Босутским шумама, са неколико бунара и ђермом.151 
Црквине и Црквице су потеси у босутским атарима. Заједно са Белом црквом код Сремске 
Раче, називи ових потеса указују да су на тим местима били стационирани издвојени зидани 
објекти из римског или средњовековног периода. Највероватније да то нису били сакрални 
објекти, како називи потеса указују, већ се ради о усамљеним објектима, пољопривредним 
имањима, средњовековним поседима или гробљима. Потес Црквине је био римско гробље, 
јер су ту приликом обраде ораница проналажени римски новчићи. На потесу Ћелије код 
Кузмина је постојао сакрални објекат.152 Суфикс „-ина” означава нешто што је пропало, сру-
шено или исчезло (градина, црквина, кулина), док наставак „-иште” означавала напуштена 
насеља (селиште, трговиште, градиште) и објекте (кућиште, црквиште).

Седларовић стан је салаш у поседу породице Седларовић, који је обележен на 
Ђенералштабној карти Србије из 1894. године. Седларовић стан је, такође, обележен на ау-
строугарским војним картама које се чувају у Матици Српској.

Спаић стан је салаш обележен на аустроугарским војним картама које се чувају у 
Матици Српској. Осим станова босутских фамилија Седларовић и Спаић, обележени су 
и рачански станови: Вукојевић, Миловановић, Лазић, Мирковић, Иносављевић, Антонић, 
Остојић, Богданић, Ковачевић и Ненадовић. На западу, према Вишњићеву означени су ста-
нови: Познановић и Борић.

151  Ковачевић Р, Сјевероисточна Босна 1944-1945, 112
152  Срем у прошлости, књига 1, Сремска Митровица, 1981, 157

Босутски и рачански станови на војној мапи
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Дрмановића колеба

Живанића колеба

Ајдина колеба

Антуновића колеба

Вучетића колеба

Марицки салаш се налазио иза дворишта Економије, између пута за Вишњићево и реке 
Босут. На њему је живео Јован Марицки (1914) из Мартинаца, његов син Бора, снаја Вида и 
унук Зоран. Данас овај салаш више не постоји, јер је преоран.

Пољопривредни аеродром је био стациониран на пољани са импровизованом пистом 
за слетање и полетање пољопривредних авиона који су прскали усеве. Налазио се на потесу 
крај пута према Вишњићеву. Ова ливада је била у поседу Митросрема и данас је преорана, 
тако да аеродром више не постоји.

Лазовића гувно налази се крај пута за Врачко поље, код мостића.

Лазовића ћуприја

Исајловића гувно је ораница која је добила назив по презимену власника.153

Жунтерово гувно или њива Жунтерка је ораница преко пута потеса Тања, која је не-
када била у поседу велепоседника Жунтера.

Лукића башча

Спаића башча

Исајловића башча је башта у близини Исајловог сокака и канала.

Дрмановића башча код Старе Саве.

Ференцов виноград

Бошњаков виноград

Седларовића виноград

Лукића виноград

153  Бурсаћ Г, Микротопонимија села Кузмина, Босута и Илинаца, Педагошка стварност бр.5-6, Нови Сад, 2002, 432
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Мартинова чесма је ручна пумпа 
за воду која се налазила испред бивше 
куће Мартина Чинкла. Месна заједница 
је подигла Мартинову чесму 1966. годи-
не. Са ове чесме дубине 47-57 m снаб-
девали су се водом становници Топчи-
дера. Данас ова чесма више не постоји.

Дрмановића чесма је ручна пум-
па за воду која се налазила испред куће 
Небојше Дрмановића. Месна заједница 
је 1966. године подигла чесму дубине 
105-110 m. Данас ова чесма више не 
постоји.

Чесма у школском дворишту 
је ручна пумпа за воду коју су кори-
стили ђаци и становници Савске и 
Старчевићеве улице. Субартески бу-
нар дубине 60 метара избушен је 1928. 
године, за потребе народног купатила 
које се налазило на том месту. Бунар 
је продубљен 1937. године на 77 мета-
ра. Месна заједница је подигла чесму 
у школском дворишту 1966. године. 
Данас ова чесма више није у функцији.

Чесма у центру села је ручна пумпа која се налазила испред бивше куће Војина Пиље. 
Субартерски бунар је избушен 1937. године на дубину од 77 метра. Данас ова чесма више не 
постоји, али је остао шахт на месту на којем се налазила.

Жива вода у центру села је артерска чесма на раскрсници улице Десетог марта и Млин-
ске улице, испред куће Обрадовића – Каниних. Артерски бунар дубине 242 метра избушен 
је 1971. године. Ова чесма је пресушила 2002. године, приликом бушења новог бунара за 
сеоски водовод.

Жива вода на Кљештевици је артерска чесма крај макадама, у насељу Кљештевица, која 
је подигнута 1988. године. Са ове чесме се снабдевају пијаћом водом становници Кљештевице, 
а приликом рестрикција и остали становници Босута.

Белетинац (Beletyncz) је ишчезли топоним, који je код Босута у Срему забележен 1443. 
године.154

Гајић и Гај се налазе на потесу Вилетинци.

154  Михајловић В, Српски презименик, Нови Сад, 2002, 52

Чесма у дворишту основне школе
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Топоними и потеси у околини Босута

Кључ Босут је потес који се налази западно од Равња, на мачванској обали Саве, наспрам 
ушћа Босута. На овом потесу се налазе локалитети: Бостан, Оток, Равањска бара, Спруд, 
Станишевац, Кут... Испред Равња, у Кључу Босут, налазили су се шарампови Стојана Чупића 
за време Боја на Равњу.

Бешкупија (Бишкупија, Вишкупија или Бискупија) је локалитет у Мачви, западно од 
Равња, наспрам Бановог Брода. На овом месту је у XV веку постојало насеље и римокатоличка 
црква свете Госпе Марије.155

Парашница је потес у Мачви, близу ушћа Дрине у Саву, у атару села Црне Баре. Про-
стире се јужно од Бановог Брода и села Босута. Овај предео је у ХVIII и ХIХ веку био обра-
стао густом шумом. У прошлости је Парашница служила многим хајдуцима и устаницима 
за скривање и пљачкање Турака. Између осталих, ту су се скривали: Ђорђе Ћурчија, Хајдук 
Станко и Зека Буљубаша са својим голаћима. Почетком ХIХ века у Парашници су се налазиле 
многе колибе.

Паљевина се налази у близини Кљештевице. Припада катастарској општини Мартинци.

Рачански кључ се налази у Мачви, на потесу Парашница, наспрам пута који води у 
Сремску Рачу. То је полуострво које обавија река Сава, јер на том месту прави велику окуку.

Бара Радосава је бара уз реку Саву, западно од Сремске Раче. Помиње је Богољуб 
Познановић као место на којем су сеоски свињари пронашли изнемоглог и обневиделог „од 
Градачца Деду”, који је побегао из Босута испред освете Цинцар Јанка и Лазара Мутапа.

Бела Црква се налази уз реку Саву, испод села Сремска Рача. Према предању на том 
месту је постојала црква у стара времена.

Капетанова греда је потес у Рачи. Постоји, такође, и Капетанова шума.

Ада, Млинско острво и Кратов оток су речна острва на Сави, код Старе Раче. Ада се 
налази на босанској страни између Сремске Раче и ушћа Дрине. Настала је услед обилног 
наношења материјала из реке Дрине и успоравања тока реке Саве. Млинско острво лежи на 
170 км реке Саве, 6 км узводно од Бановог Брода. На потесу од ушћа Дрине у Саву, па низ-
водно до села Босута има укупно седам речних острва.

Омеровац се налази на 167 км реке Саве, 3 км узводно од Бановог Брода.

Лисник је шума и потес уз реку Саву, западно од Сремске Раче.

Домускела је локалитет на Сави, западно од Сремске Раче, где је некада била скела за 
прелаз преко реке у Босну.

155  Прица Р, Насеља у Срему : настанак, развој, значајни догађаји, Срем. Митровица, 1991, 185
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Височ је локалитет на Сави, западно од Сремске Раче, где је био навоз на реку.

Босутске шуме су комплекс храстових шума на око 20.000 ha у долини река Саве, 
Босута и Студве. Добиле су име по реци Босуту. Босутске шуме се мањим делом простиру 
на територији општине Сремска Митровица, а већим делом на територији општине Шид 
и Републике Хрватске. У атару Сремске Раче Босутске шуме захватају површину од 2.449 
ha.156 Покривају земљиште које је углавном неподесно за пољопривреду. Заједно са басеном 
Спачве у Хрватској, Босутске шуме чине највећи комплекс лужњакових шума у Европи. У 
овим шумама постоје стабла храста лужњака која су стара 350-430 година и висока око 40 
метара. Осим храста заступљени су: граб, јасен, брест, бела топола... У Босутским шумама 
се налазе потеси: Винична, Вратична, Дебриња, Смогва, Жеравинац, Варадин, Опојевци... 
Такође, у овим шумама се налази пет заштићених природних резервата: Варош, Рађеновци, 
Стара Вратична, Мајзецова башта и Винична, као и један споменик природе: Смогва. У 
Босутским шумама је и чувено ловиште Моровић које се простире на 2.875 ha. Ловиште је 
богато разном дивљачи: европским јеленима, јеленима лопатарима, срнама, дивљим свињама, 
зечевима, дивљим паткама... Такође, у Босутским шумама живи око 180 врста птица: орао 
белорепан, црни орао, црна рода, бела рода, шумска сова, црна луња, беловрата мухарица, 
детлић, жуна и многе друге угрожене врсте.157

156  Ћурчић С, Ђуричић Ј, Марјановић В, Општина Сремска Митровица, 2002, 82
157  12 златника, природних добара, Еколошки клуб Града Сремска Митровица, 19-21
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ИНФРАСТРУКТУРА

Изградња путева у Босуту и околини
Главни трговачки и поштански пут у Славонско-сремској војној граници изграђен је 

током XVIII века. Он се протезао од Земуна, преко целог Срема и Славоније, до Сиска, са 
једним огранком према Петроварадину. Изградњом овог пута, уведена је стална јахаћа пошта.

У XVIII и XIX веку постојао је пут кроз шуму, поред Саве, дуж кордонског ланца чардака, 
од Митровице, преко Лаћарка, Мартинаца и Босута до Раче, Јамене и даље узводно. Путем 
између Босута и Раче могла су да иду тешка кола само када је друм био сув, док је у кишно 
време пут био непроходан. Овај пут је често плавила Сава. Пут између Босута и Кузмина је 
водио кроз шуму. Био је веома лош, употребљив само за лака кола. У кишно доба овај пут је 
био тешко проходан због дубоког блата, а у време поплаве потпуно неупотребљив.1

Средином XIX века започето је насипање појединих путева каменом. Друм са каменом 
подлогом Београд – Загреб завршен је 1876. године.2

Путеви мањег значаја, који су били горег квалитета, водили су: од Раче, преко Моровића 
и Адашеваца у Осијек и од Жупање, преко Моровића у Осијек. Сви путеви у Петроварадинској 
и Бродској регименти који нису били посути каменом, зими су били непроходни. 

Војне граничарске власти су градиле 
друмове и садиле уз њих јабланове, липе и 
дудове. И данас се дуж магистралног пута 
према Сремској Рачи, као и код уставе на 
Босуту, могу видети високи јабланови.

У време Војне границе раздаљина 
између појединих места и граничарских 
чардака се мерила у сатима хода. Босут је 
био удаљен: сат и четврт хода од Раче, сат и 
тричетврт хода од Грка, два и по сата хода 
од Мартинаца, 2 сата и четврт хода од Куз-
мина, три и тричетврт сата хода од Лаћарка, 
четири и по сата хода од Митровице.3

Почетком XX века сви путеви Ми-
тровачког котара насипани су рачанским 

1  Buczynski А, Kruhek М, Valentić М, Хрватска на тајним земљовидима 18. и 19. стољећа, Петроварадинска пуковнија, 
Хрватски институт за повијест, Загреб, 2000, 49, 70, 77, 79, 80
2  Марин Б, Мартинци у вихору рата, Нови Сад, 1984, 249
3  Buczynski А, Kruhek М, Valentić М, Хрватска на тајним земљовидима 18. и 19. стољећа, Петроварадинска пуковнија, 
Хрватски институт за повијест, Загреб, 2000, 71

Путеви у време Војне границе
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шљунком и туцаником из лежимирског, јазачког и врдничког каменолома. Рачански шљунак 
је превожен бродовима који су пловили Савом, а потом лагерован на стоваришта дуж обале, 
одакле је даље превожен колима. Становништво које је живело на подручју бивше Војне 
крајине обављало је бесплатно превоз шљунка и туцаника за одржавање путева.

У току 1900. године вођена је расправа у Скупштини Жупаније Сремске у Вуковару око 
тога у ком правцу ће се пружати пут који је требао да се гради од Кузмина. Дилема је била 
да ли да се тај пут гради према Босуту или према Грку. Члан Скупштине Жупаније Сремске 
из Грка, свештеник Коста Змејановић, упутио је представку бану у којој је затражио да се из-
гради пут Кузмин – Грк – Босут. Овај предлог уступљен је на даљу расправу кр. жупанијској 
области. Према овом предлогу Босут је требао да остане ван путних праваца, док је Грк 
требао да буде на главном путном правцу од Кузмина према Босни. Истовремено Општина 
Босут је упутила молбу бану да се пут изгради правцем Кузмин – Босут, а не Кузмин – Грк. 
Исте године, на јесењем заседању жупанијске Скупштине решено је да се питање устројавања 
поштанског уреда у Грку одложи до завршетка изградње пута Кузмин – Босут.4 За градњу 
тврдог пута Мартинци – Кузмин – Босут издвојена је 1900. године сума од 78.200 К, али 
изградња није започета те године, већ је одложена за следећу годину.

Изградња општинског пута Кузмин – Босут до ушћа реке Босут, у укупној дужини од 
10,02 километара, започета је 1901. године, а завршена је у пролеће 1902. године.

Из крајишке инвестиционе закладе одобрена је 1901. године свота од 132.000 К за 
изградњу пута Кузмин – Босут и крила према Грку. Исте године завршени су сви земљани 
и мостоградитељски радови на овом путу, добављен је сав камен за изградњу у количини 
од 10.000 m3, док је 700 m3 камена извезено на сам пут. Такође је урађен макадам кроз село 
Кузмин у дужини од 1.200 метара.

Заступништво управне општине Кузмин тражило је од бана дозволу да се друм продужи 
од Кузмина до железничке станице, што је одобрено 21. септембра 1901. године. Тако је Босут 
добио везу са железничком станицом у Кузмину.5

Пут од Кузмина до босутске скеле имао је различиту ширину на појединим деоница-
ма: у селу Кузмину био је широк 10 метара (од чега је камени утреник био широк 4 метра), 
док је ван места ширина целог пута износила 7,5 метара (од чега камени утреник 3 метра). 
Пошто је цела деоница пута Кузмин – Босут лежала у поплавном подручју реке Саве, при-
ликом изградње друм је издигнут у висину од 60 центиметара у односу на највећи измерени 
водостај. Такође су изграђени пропусти и мостови за отицање воде испод пута. Преко канала 
Вртича подигнут је нови мост са зиданим главама и железном конструкцијом у дужини од 
20 метара, при чему је уређено каналско корито, тако да сече правац пута под правим углом.

У градњу тврдог пута између Кузмина и Босута биле су укључене општине Босут, Мар-
тинци, Кузмин и Грк, које су морале камени материјал бесплатно да довозе, јер се пут на-
лазио на подручју бивше Војне крајине у којем нису били откупљени јавни радови. Камен за 
темељ пута и туцаник који је насипан на подручју општина Мартинци и Кузмин добављен је 
из каменолома код манастира Кувеждин, док је 2.900 m3 камена који је насут у Босуту и Грку 
допремљено из Жаркова у Србији, тако што је превезен Савом до пристаништа у селу Босуту.

Крајем 1902. године извршен је коначни обрачун изведених радова у укупном износу 
од 210.782 К 01 f, из чега је произилазило да је изградња једног километра пута коштала око 

4  Извештај о пословању управног одбора и о стању управе Жупаније Сремске за управну год. 1900, Вуковар, 1901, 112, 117,164
5  Извештај о пословању управног одбора и о стању управе Жупаније Сремске за управну годину 1901, Вуковар, 1902, 35, 150, 
344-345
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21.000 круна. У ове трошкове нису улазили трошкови 
управе и надзора градње.6

Наставак изградње тврдог пута од скеле на Босуту, 
па кроз само село Босут, у укупној дужини од 1.660 ме-
тара, завршен је у току друге половине 1902. и почетком 
1903. године, када је завршено последњих 200 метара 
пута. У сврху изградње ове деонице пута одобрена је 
1902. године свота од 150.000 К из крајишке инвести-
ционе закладе. Године 1903. из крајишке инвестици-
оне закладе одобрена је свота од 36.000 К за наставак 
градње пута кроз село Босут и за намирење средстава 
за експропријацију земљишта на првом делу пута до Бо-
сута.7 Разлог зашто изградња није завршена у току 1902. 
године, био је у веома ниском водостају реке Саве, због 
чега се преостали камен није могао допремити лађама. 
Паралелно са изградњом пута кроз село, урађени су и 
други радови на осигурању самог пута: обала реке Босу-
та од скеле до ушћа у Саву осигурана је каменом, а кроз 
село су изведени обострани плитки, тарацани путни 
риголи, из разлога да се ионако узани сокак не би даље 
сужавао изградњом канала. Путни утреник кроз село 
урађен је у ширини од 4 метра.8

Године 1904. изведени су грађевински радови на осигурању новоизграђеног пута уз реку 
Саву, покрај села Босута, у дужини од 1 km, трошком од 10.500 К.9

Са обе стране главне улице били су подигнути тротоари од печене цигле која је слагана 
у ширину од 1,5 метра. Власници кућа су о свом трошку постављали опеку испред својих 
домова. На новоизграђеним путевима постављени су плаћени цестари који су бринули о 
одржавању друмова. Касније су са обе стране макадама постављени округли камени стубови 
„колобрани”, који су се задржали све до асфалтирања пута после Другог светског рата.

Пре завршетка овог друма, Босут није био везан тврдим путем ни са једним околним 
местом, већ само сеоским колским путевима, који су од јесени до пролећа били готово 
неупотребљиви због блата. Новоизграђена земаљска цеста Кузмин-Босут била је дугачка 
11,6 километара, док је земаљска цеста Шид-Кузмин-Митровица била изграђена у дужини 
од 21,5 километара.10

У периоду од 1911-1912. године у митровачком котару је било 166,1 километара путева 
(113,6 km земаљских цеста и 52,5 km општинских цеста).11

Општина Босут је 1912. године упутила молбу Краљевском поверенику за краљевине 
Хрватску и Славонију, да се из средстава инвестиционе закладе отпочне изградња пута Бо-
сут-Рача, као и моста на реци Босуту.12 Међутим, тврди пут од Босута до Раче направљен је 
тек 1932. године.13

6  Извештај о пословању управног одбора и о стању управе Жупаније Сремске за управну годину 1902, Вуковар, 1903, 353
7  Извештај о стању јавне управе у Жупанији Сриемској за годину 1903, Вуковар, 1904, 226
8  Извештај о пословању управног одбора и о стању управе Жупаније Сремске за управну годину 1902, Вуковар, 1903, 352-353
9  Извештај о стању јавне управе у Жупанији Сремској за годину 1904, Вуковар, 1905, 293
10  Извештај о стању јавне управе у Жупанији Срјемској за управну годину 1910, Вуковар, 1911, 352
11  Извештај о стању јавне управе у Жупанији Сријемској за управну годину 1911, Вуковар, 1912, 324-325
12  Извјештај о стању јавне управе у Жупанији Сријемској за управну годину 1912, Вуковар, 1913, 142
13  Летопис основне школе у Босуту

Макадам са колобранима кроз село Босут
(на слици шумар Драган Јовановић)
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У периоду после Другог светског рата постојала је обавеза свих мештана да учествују 
у одржавању локалних путева. Тако је забележено да је за одржавање 10 km пута Кузмин - 
Босут кулучило 6 запрега и 100 људи, док је за одржавање 5 km пута Босут - Сремска Рача 
бесплатно радило 3 запреге и 50 људи. Такође, један број Босућана је радио на одржавању 
железничке пруге Шид-Рача, коју је сеоско становништво користило за путнички саобраћај.14

Путеви у Босуту и околини данас
Данас Босут има одличну саобраћајну повезаност. Са седиштем Општине село је повезано 

магистралним путем М-18 (од Босута до Кузмина) и регионалним путем Р-103 (од Кузмина 
до Сремске Митровице).

Кроз Босут, правцем главне улице Десетог марта и улице Сремске, пролази магистрални 

пут М-18 (Бачки Брег – Сомбор – Оџаци – Бач – Бачка Паланка – Ердевик – Кузмин – Срем-
ска Рача – Бијељина). Овај магистрални пут преко граничног прелаза Сремска Рача повезује 
Републику Србију са Републиком Српском, односно Босном и Херцеговином. Магистрални 
пут М-18 се пружа кроз митровачку општину у дужини од 21,5 km. За одржавање, поправку 
и реконструкцију магистралног пута задужено је А.Д. „Сремпут” Рума. У току зиме путари 
га редовно одржавају и чисте, јер је од великог међудржавног значаја.

Због чињенице да село лежи непосредно уз магистрални пут, постоји низ негативних 
ефеката: бука, загађење, пуцање објеката у близини пута, саобраћајна гужва, опасност на 
путу за пешаке, бициклисте, децу и старије мештане... Према „Урбанистичком плану Месне 
заједнице Босут до 2000. године”, донетом априла 1983. године од стране Скупштине Општине 

14  НОО Босут – редовна акта 1950-54, ИА Срем, Сремска Митровица

Путна мрежа у околини Босута
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Сремска Митровица, било је предвиђено измештање магистралног пута М-18 на нову трасу 
северозападно од села. Такође је било предвиђено подизање новог моста на реци Босуту. Овај 
план никада није реализован због недостатка материјалних средстава.

Јавно предузеће „Путеви Србије”, заједно са Градом Сремска Митровица, корисник је 
магистралног пута М-18 у укупној површини од 10.52.34 ha, док Град Сремска Митровица 
газдује улицама и некатегорисаним путевима у месту, у укупној површини од 38.73.25 ha.

Године 1960-1961. извршена је поправка друма Кузмин – Босут – Сремска Рача. Тврди пут 
Кузмин – Сремска Рача добија асфалтну подлогу 1968-1969. године.15 Последња реконструкција 
магистралног пута М-18 између Кузмина и граничног прелаза Сремска Рача у дужини од 14 
километара, извршена је током априла 2005. године. Тада је нанет нови слој асфалта и про-
ширен је коловоз, тако да су две саобраћајне траке широке укупно 7,1 метар.

Регионални пут Р-103 се пружа од хрватске границе код Товарника, правцем Шид – 
Кузмин – Сремска Митровица – Рума, и даље према Београду. Овај пут у делу од Кузмина 
до Сремске Митровице користе мештани Босута приликом одлазака у седиште општине.

Аутопут Е-70 „Загреб – Београд” (раније „Братство-јединство”) пролази поред села Куз-
мина, на 11 км удаљености од Босута. Њега користе Босућани приликом путовања у Београд, 
Нови Сад и друга места.

Пут који повезује Босут и Вишњићево асфалтиран је почетком 90-тих година. Пре тога 
је постојао колски пут.

Изградња тротоара кроз село вршена је у више наврата. Године 1983. у Босуту је било 
изграђено 4,6 km нових тротоара, од потребних 8,5 km. У периоду од 1984-88. године 
настављена је изградња сеоског тротоара по етапама. Године 2003. изливене су пешачке 
стазе и урађено је улично осветљење у рубном делу села, према Сремској Рачи.16 До данас 
су изграђени тротоари у скоро свим улицама, али су поједини делови у споредним улицама 
сасвим пропали.

Друмски путнички саобраћај
Прва редовна аутобуска линија из Босута за Сремску Митровицу и Бијељину установљена 

је 1938. године.17

Деценијама је јавни превоз на релацији Сремска Митровица – Сремска Рача врши-
ло предузеће „Сремекспрес” из Сремске Митровице. Предузеће за јавни превоз путника 
у линијском и ванлинијском саобраћају „Сремекспрес” основано је 1958. године у оквиру 
транспортног предузећа „Митротранс”. Године 1974. из „Митротранса” се издваја ООУР 
„Сремекспрес”, који 1988. године постаје самостално предузеће. Осим градског, приградског 
и међумесног превоза путника, предузеће се бави посредовањем у туризму и одржавањем 
друмских моторних возила. Предузеће је 1983. године поседовало 56 аутобуса, а 2002. године 
39 аутобуса и 129 стално запослена радника. Сремекспрес, такође, поседује зграду аутобуске 
станице и пословни простор „Турист-биро” у центру града. Сремекспрес је неуспешно при-
ватизован 2006. године, када је продат „Ауто Банату” из Зрењанина. Касније је „Сремекспрес” 
прешао у руке „Generali transport company” Д.О.О. Нови Сад.

У Босуту је после рата живео Павле Петровић – Паја шофер (1930-2001), родом из Доњег 

15  Летопис Основне школе у Босуту
16  Урбанистички план МЗ Босут до 2000. године, СО Сремска Митровица, 1983; Архива МЗ Босут
17  Чекеринац И, Село Босут у рату, Нови Сад, 1968, 19
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Товарника, који је годинама возио аутобус на релацији Сремска Митровица – Сремска Рача. 
Осим њега, аутобус су возили следећи Босућани: Живан Туроман – Бата (1944-2008), Рајко 
Богдановић, Влада Црногорчевић... Од кондуктера из Босута у Сремекспресу је најдуже радио 
Трифун Плавшић – Триша.

Године 2008. направљена су аутобуска стајалишта у селу.
У новије време транспорт путника из Босута према Сремској Митровици све више 

обављају линијска такси возила, док се превоз ученика који похађају средње школе и даље 
врши аутобусима.

Скеле
Франц Штефан Енгел у свом „Опису Краљевине Славоније и Војводства Срема” пише 

о скелама у Петроварадинској пуковнији:
„На подручју Петроварадинског пука постоје две скеле, једна у Босуту, а друга у 

Моровићу, обе на такозваној реци Босуту.
На оба места одржава се по један сплав, који може да прими највише 2 кола, а направила 

га је општина сама. Али у Босуту је од 1782, приликом грађења утврђења у Рачи, због великог 
довоза материјала, на трошак ерара направљен и други сплав.

Уз сваки од ових сплавова прикомандовано је, на смену, 4 граничара вична бродарењу, 
који обављају превоз.

Превоз је бесплатан за сваког, једино житељи Провинцијала плаћају за коње по 3 крајцаре.
Тај новац преузима разводник на стражи, који га приликом смене преда команданту 

места и уредно обрачуна. Али тај приход није довољан за одржавање сплавова.”18

После развојачења Војне границе, у власништву финансијског ерара налазило се девет 
превоза преко река на територији Жупаније Сремске, међу којима и скеле преко реке Босут 

18  Енгел Ф. Ш, Опис краљевине Славоније и војводства Срема, Нови Сад, 2003, 388

Скела Равње – Босут на реци Сави (на слици Бошко Дрмановић и Живко Будимчевић)



368

код села Босута и преко реке Саве код села Раче. На Сави су, такође, постојале скеле код: 
Земуна, Кленка и Митровице. Ови превози су давани у закуп, што је доводило до бројних 
проблема између закупаца и становништва које је користило скеле.19

Године 1801. уведене су таксе за коришћење путева, мостова и скела. Убирање ових 
такси је издавано у закуп.20

Уочи Другог светског рата, закупнину права превоза на реци Босуту код ушћа, држали 
су Милован Миражић (1897-1941) и Алекса Марковић (1879-1956).21

После изградње моста на реци Босуту, у селу Босуту и моста на реци Сави код Сремске 
Раче 1934. године, скеле се више не употребљавају за превоз људи и робе.

Током 50-тих година XX века постојала је скела на Сави која је повезивала Босут са 
Мачвом. Једне године је скелу држао НОО Босут, а друге НОО Равње. Ова скела је превоз-
ила људе, запреге и моторна возила. Са Босутске стране је пристајала на обалу код школског 
дворишта. Скела је касније укинута.

Мостови
Село Босут је од постанка, па све до 1934. године било одсечено од других места и путних 

праваца због тога што се налазило између две реке. Једини копнени пут је био кроз Босутске 
шуме према Хрватској, али је он био непроходан. Скеле су служиле за превоз робе и путника, 
али о правом транспорту није могло бити говора, све до подизања моста на реци Босуту код 
ушћа и моста на реци Сави код Сремске Раче.

Осим река Босута и Саве, мањи водотокови су умели да набујају за време киша и поплава 
и тако онемогуће свако путовање. Године 1901. управне општине Босут, Грк и Моровић во-
диле су расправу око изградње мостова преко мале и велике „Јаруге”, како би се омогућио 
међусобни саобраћај у време поплава.22

Скупштинар Милан пл. Младеновић изнео је предлог на редовној пролећној скупштини 
Жупаније Сремске 1911. године, да се на ушћу реке Босута у Саву изгради мост, који би за-
менио постојећу скелу.23

После више одлагања и дугих припрема, мост на реци Босуту заједно са уставом по-
дигнут је 1934. године.24

У току Другог светског рата овај мост је порушен. После рата изграђен је помоћни, дрвени 
мост стотинак метара узводно од порушеног моста, код дворишта Економије. Овај помоћни 
мост је био у употреби све док није поправљен главни мост на устави.

Изградњом црпне станице и прокопавањем новог корита Босута кроз које се црпи вода 
када су пумпе укључене, изграђен је и мост за друмски саобраћај у склопу црпне станице 
на овом каналу.

Осим мостова на устави и црпној станици, у Босуту има више мањих мостова и ћуприја 
преко атарских канала: мост на главном путу, на кривини код старе централе, мост у главној 
улици преко Исајловог канала, мост на главном путу код Мартинове чесме, мост на каналу у 
Савској улици, мост на каналу у улици Славка Старчевића, каналски мост на путу за Врачко 
поље...

19  Извештај о пословању управног одбора и о стању управе Жупаније Сриемске за управну годину 1900, Вуковар, 1901, 96
20  Срем у прошлости, књига II, Сремска Митровица, 1986, 71-72
21  Архив Војводине Нови Сад, Ф126/II-54642/38
22  Извештај о пословању управног одбора и о стању управе Жупаније Сремске за управну годину 1901, Вуковар, 1902, 148
23  Извештај о стању јавне управе у Жупанији Сријемској за управну годину 1911, Вуковар, 1912, 31
24  Чекеринац И, Село Босут у рату, Нови Сад, 1968, 23
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Мост краљице Марије на Сави код Сремске Раче пуштен је у промет на Видовдан 1934. 
године. Свечано га је отворио краљ Александар I Карађорђевић и краљица Марија, који су 
прешли пешке са сремске на семберску обалу, кроз раздрагани шпалир Сремаца и Сембераца. 

Мост је био окићен ћилимима, пешкирима и цвећем. Приређен је пригодан програм у којем 
су учествовали чланови „Сокола” из Бијељине.25 Многи Босућани су присуствовали отварању 
моста и свечаном дочеку краљевског пара.

Рачански мост је решеткасте конструкције и лежи на два стуба, изграђена од камених 
блокова правилног облика. Овај мост је био једина веза Семберије са Србијом, све до изградње 
Павловића ћуприје 1992. године.

Мост краљице Марије минирала је 1941. године југословенска краљевска војска из 
стратешких разлога, када га је пресекла на половини и учинила непроходним.26 После рата 
мост је поправљен.

Почетком рата у Босни и Херцеговини 1992. године, мост постаје најзначајнија веза Ре-
публике Српске са Србијом и преко њега се Српска снабдева драгоценом помоћи из матице 
Србије. Са обе стране моста постављају се царина и погранична полиција. Године 1995. након 
акције „Олуја”, километарске колоне избеглица из Крајине прешле су границу преко овог 
моста и потражиле уточиште у Србији.

Мост је захваљујући средствима међународне заједнице обновљен и пуштен у промет 
27. јануара 1999. године. Дрвени прагови су замењени бетонским елементима, обновљене су 
прилазне саобраћајнице, али је мост и даље остао преузак за друмско-железнички саобраћај.

Због тога је јануара 2007. године, средствима Владе Републике Србије из Националног 
инвестиционог плана, почела изградња новог моста „Европа” поред постојећег моста краљице 
Марије, који се наслања на исте стубове као и стари мост. Наиме, приликом изградње првог 

25  Николић Д, Бабић М, Ребула Петар Лазић-легендарни семберски ратник, Бијељина, 1999, 11
26  Исто

Савски мост краљице Марије код Сремске Раче
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моста, било је остављено место за још једну саобраћајну траку, али је ово реализовано тек 
76 године касније, када је коначно 6. септембра 2010. године нови мост свечано пуштен у 
саобраћај.

Преко мостова на босутској устави и црпној станици и моста на Сави код Сремске Раче, 
прелази међународни пут М-18, који повезује Србију са Републиком Српском, истовремено 
ублажавајући периферни положај Босута у оквиру митровачке општине.

Пруга
У временском периоду од 1881-1885. године грађене су железничке пруге: Петровара-

дин – Инђија, Инђија – Митровица и Инђија – Земун. Нешто касније су изграђене пруге: 
Митровица – Винковци, Винковци – Жупања, Рума – Кленак, Петроварадин – Беочин...27

Прва железничка пруга у Срему је изграђена 1883. године на релацији Петроварадин 
– Инђија, која је наредне године продужена до Београда. Исте, 1883. године, железничком 
пругом се повезују Сремска Митровица и Рума. Први воз стигао је на железничку станицу 
у Митровици 10. децембра 1883. године. Железничка пруга Шид – Сремска Митровица 
изграђена је 1891. године.

Општина Илок је 17. децембра 1906. године покренула иницијативу за изградњу же-
лезничке пруге Илок – Митровица – Рача. Овај предлог су својим представкама Трговачко-
обртничкој комори у Осијеку, подржале општине: Босут, Грк, Чалма, Дивош, Лежимир, 
Гргуревци и Кузмин.28

Изградња Дунавско-савске локалне железничке пруге „Вуковар – Шид – Рача” отпочела 

27  Срем у прошлости, књига II, Сремска Митровица, 1986, 112
28  Извешће о стању јавне управе у Жупанији Сриемској за управну годину 1907, Вуковар, 1908, 161

Нови мост „Европа” поред старог савског моста краљице Марије
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је 29. априла (12. маја) 1911. године.29 Пруга нормалног колосека „Шид – Рача – савска обала” 
у дужини од 28,4 км пуштена је у саобраћај 22. октобра 1912. године.30

Аустро-Угарска монархија је у периоду од 1917-1919. године саградила пругу уског коло-
сека у дужини од 44 км од Босанске Раче до Угљевика. Овом пругом је из угљевичког рудника 
транспортован угаљ до Босанске Раче. Угаљ се даље товарио на лађе које су га транспортовале 
Савом или се пребацивао преко реке жичаром до Старе Раче, а отуда даље пругом Рача – Шид. 
Ова жичара је постојала све до Другог светског рата, када је срушена. После рата жичара није 
обновљена, јер се угаљ наставио да превози железницом преко савског моста. Осим угља, 
пругом од Раче до Шида превожени су: шљунак, дрво, житарице и друга роба.

Када је, нешто касније, уведен путнички железнички саобраћај на релацији Рача – Шид 
– Митровица, Босућани су користили железничку станицу у шуми уз реку Босут, на потесу 
Жупања, око 5 км западно од села. На том месту је постојала зграда железничке станице коју 
су Босућани слабо користили, због велике удаљености од села, јер је станица била два пута 
ближа Грку, него Босуту. 

Пруга Бијељина – Шид обновљена је после Другог светског рата 1948-49. године. Деоница 
пруге од Бијељине до моста на Сави прешла је 1950. године са уског на нормални колосек, и 
тако је повезана са пругом Шид – Рача, преко друмско-железничког моста на Сави. Пруга Шид 

29  Козобарић J, Православна српска парохија у Грку крајем 1910. године, Срем. Карловци, 1911, 6; Гашић Е, Повјест жупе и 
мјеста Моровић, Ђаково, 1936, 102, 185, 307
30  Самарџић М, О изградњи железница у Срему до I светског рата, Споменица ИА Срем бр. 4, 2005, 77

Железничка станица Босут на карти
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– Бијељина је данас дугачка 44 км, од чега 25 км припада Србији и 18 км Републици Српској.
Временом је железнички саобраћај губио на значају, нарочито после укидања пруге 

Бијељина – Мезграја 1979. године. Путнички шинобус који је деценијама повезивао Шид 
и Бијељину, не саобраћа од децембра 2005. године, јер није рентабилан. Некада су теретне 
композиције транспортовале: дрво, шљунак, житарице, индустријску со, гвожђе, вештачко 
ђубриво и нафтне деривате, али је данас ова пруга практично ван употребе, јер теретни воз-
ови пролазе свега неколико пута годишње.

Босућанима најближа станица железничке пруге Винковци – Митровица – Земун, на-
лазила се у Кузмину. Двоструки колосек између Београда и Загреба пуштен је у промет 1928. 
године. Ова железничка линија је завршена између два светска рата, пошто је претходно 
изграђен читав низ локалних пруга. Данас железничка пруга Београд – Загреб пролази 
централним делом Срема и има велики међународни значај, јер се продужава на југ, према 
Далеком истоку. 

Срем је 1978. године имао железничку мрежу дугачку 184 km. Међутим, од 112 насеља 
железничку станицу је имало свега 36 места, па је путнички железнички саобраћај био слабо 
развијен.

Данас железнички саобраћај нема велику важност за становнике села Босута, због добре 
друмске повезаности са градским центрима.

Речни саобраћај на Сави
Некада се бродски саобраћај на реци Сави одвијао између Земуна и Сиска. Пловидба 

Савом је била слободна за бродове до 350 центнера31 носивости, а преко тога је било потребно 
мајсторско право и овлашћење.

Обалом реке Саве, уз гранични кордон, пролазио је пут-копитница направљен од балвана 
који је служио за вучу лађа узводно од Лоње до ушћа Саве у Дунав. Лађе су испочетка вукли 

31  35 тона (прим. аут.)

Пароброд Шабац – Босанска Рача око 1900. године
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робијаши, а нешто касније коњи.32

Пре Првог светског рата реком Савом саобраћао је путнички пароброд на релацији Бо-
санска Рача – Шабац. Овај пароброд пристајао је у Босуту и превозио путнике до Митровице 
и Шапца.

После Другог светског рата пароброд „Лика” је саобраћао реком Савом до Београда. 
На станици наспрам Бановог Брода излазили су путници из Црне Баре. Потом је пароброд 
пристајао иза кафане на почетку главне улице и ту су се искрцавали Босућани. Пошто би 
преноћио у Босуту, пароброд је ујутру кретао назад, према Митровици. Пристајао је наспрам 
Равња, где је купио путнике, а потом настављао даље. Пароброд је користио угаљ као по-
гонско средство. До Митровице се путовало преко два сата.

Босућани су, између два рата, своје житарице транспортовали шлеповима за Сремску 
Митровицу и тамо их продавали.33 Дрва су транспортована реком, тако што би се повезала 
у сплав, а потом отиснула низводно.

После Другог светског рата реком Савом се највише транспортује дрински шљунак и 
песак. Бродови гурају по неколико повезаних баржи са шљунком, низводно, према Сремској 
Митровици и Београду. Данас Срем има свега три пристаништа: Беочин на Дунаву, као и 
Сремску Митровицу и Сремску Рачу на Сави.34

Пловидба реком Босутом
Босут је пре изградње бране на ушћу био плован у доњем току, у дужини од око 40 км, 

за време високог водостаја реке Саве, када би се вода из Саве изливала у реку Босут. Тада би 
мањи бродови и шлепови улазили у Босут и товарили дрво, кукуруз, пшеницу и другу робу. 

32  Васиљевић М, Мачва: историја, становништво, Београд, 1996, 83
33  Чекеринац И, Село Босут у рату, Нови Сад, 1968, 19
34  Букуров Б, Бачка, Банат и Срем, Нови Сад, 1978, 105, 123-125

Сплав на Сави 1963. године
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Франц Штефан Енгел је писао крајем XVIII века да река Босут има премало воде да би њом 
запловио мањи бродић, осим када је веома висок водостај приликом поплава.35 Река Босут 
је коришћена у прошлости као војна саобраћајница, а од XIX века се користи за потребе 
речног транспорта.

Веће шлепове на Босуту су вукли мањи пароброди звани „дамист”. Мање шлепове, „дрва-
рице” и дереглије вукли су коњи и људска снага. Дереглија би пловила средином реке, док су 
коњи и људи газили обалом и вукли пловило на дугачком ужету. Бродови са коњском вучом 
превозили су огрев и грађу из Моровића у Митровицу.36 У прошлости су, такође, коришћени 
мањи бродови са погоном на једра.

Реком Босутом су пловили пароброди.37 У Моровић је 1871. године упловио први пароброд 
„Цертес”.38 Десетак година касније, устава на реци Босуту није била уређена, те није било 
могуће бродарити на рекама Босуту, Студви и Спачви.39 Регулација реке Босута завршена је 
1911. године, па је постао плован у свом доњем току, код села Босута.40

Замуљеност ушћа Босута у Саву представљала је велики проблем за товарне лађе при-
ликом проласка кроз ушће, нарочито за време ниског водостаја. Зато су повремено одвајана 
значајна средства за измуљавање, прочишћавање и продубљавање водотока Босута од уставе 

35  Енгел Ф. Ш, Опис краљевине Славоније и војводства Срема, Нови Сад, 2003, 226
36  Гавриловић С, Грађа за привредну и друштвену историју Срема, Нови Сад, 1958, 4
37  Извештај Жупаније Сремске 1897. године, Вуковар, 1898, ИА Срем, инв. бр. 503
38  Товаровић И, Моровић-некад и сад, Српски Сион бр. 4, Сремски Карловци, 1996, 92-95
39  Извештај о стању јавне управе у Жупанији Сријемској за управну годину 1909, Вуковар, 1910, 322
40  Извештај о стању јавне управе у Жупанији Сријемској за управну годину 1911, Вуковар, 1912, IV

Пароброд Дорис на Босуту
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до ушћа у Саву. 
Крајишка инвестициона заклада је сваке године обезбеђивала материјална средства за 

чишћење корита реке Босута од клада, пловидбених запрека, за јаружање реке на потесу од 
уставе до ушћа, као и за одржавање копитница дуж реке и мостова.

Продубљивање канала Босута обављено је 1902. године парним јаружалом у дужини 
од 425 метара, ширини до 20 метара и дубини од 1 метра испод нуле водомера на Босуту. 
Укупно је измуљано 12.600 mt. муља и песковитих наслага, што је коштало 11.552 К 40 f.41 
Девет година касније, за јаружање око 500 метара замуљеног речног корита од уставе до 
ушћа потрошено је 6.707 К.42

Изградњом уставе на босутском ушћу, река Босут је постала стајаћа вода са ниским 
водостајем и великом замуљеношћу дна, те је тако постала непловна.

Пошта, телеграф, телефон, интернет
Прва станица за измену поштанске коњске запреге у Славонско-сремској војној граници 

уведена је 1797. године. Постојале су две поштанске линије: од Петроварадина до Земуна и 
од Петроварадина или Земуна до Хрватског Карловца. Средином XIX века поштански пут 
је водио од Земуна, преко Карловаца, Петроварадина, Илока и Вуковара, до Осијека. Од Пе-
троварадина се одвајао један крак за Бачку. Телеграфске станице у целом Срему постојале 
су једино у Митровици и Земуну.

У XIX веку Босут није имао своју пошту, телеграф и телефон. Најближа пошта 1866. 
године је била у Бачинцима.43 Пошто је Босут био значајно погранично место, прву пошту је 
добио почетком XX века. Јован Козобарић пише: „У Грку имаде поштанска агенција (отво-
рена 1. децембра 1904.), која потпада под кр. пошту у Босуту, а брзојав за Грк је у Моровићу.”44

41  Извештај о пословању управног одбора и о стању управе Жупаније Сриемске за управну годину 1902, Вуковар, 1903, 366
42  Извештај о стању јавне управе у Жупанији Сријемској за управну годину 1911, Вуковар, 1912, 326
43  Сабљар В, Миестописни риечник краљевинах Далмације, Херватске и Славоније, Загреб, 1866, 36
44  Козобарић J, Православна српска парохија у Грку крајем 1910. године, Срем. Карловци, 1911, 5

Пошта у Босуту 1910. године
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Између два рата у селу није било држав-
не поште, већ је постојала општинска по-
шта.45 После Другог светског рата Босут није 
имао своју пошту, па је адреса на пошиљкама 
гласила: „Село Босут, Срез сремскомитро-
вачки, з.п. Кузмин”.46 На Дан републике 29. 
новембра 1976. године свечано је пуштена у 
рад пошта у просторијама новоизграђеног 
спомен дома, у Босуту.47

Котарска област је подстицала општин-
ска заступништва да штеде један део рас-
положивих средстава за увођење телефон-
ске линије у своје зграде.48 Општина Босут 
донела је одлуку да се током 1913. године 
уведе телефонски прикључак у општинске 
просторије.49 Између два рата Општина Бо-
сут је имала телефон који је користила за соп-
ствене потребе. После Другог светског рата 
постојао је само један телефонски прикључак 

у селу, којим су се заједнички служили Месни народни одбор и Сељачка радна задруга.50

У Босуту је 1976. године било свега 25 телефонских прикључака. Телефонска централа 
је проширивана у више наврата, али је до данас остала недовољна за потребе села. 

Године 1982. закључен је самоуправни споразум о удруживању средстава између Месне 
заједнице Босут и РО ПТТ саобраћаја „Срем”, ООУР ПТТ саобраћаја „Сремска Митровица”, у 
сврху изградње аутоматске телефонске централе „Искра” ATC капацитета 160 прикључака и 
месне телефонске мреже у селу. Према овом споразуму 120 домаћинстава у Босуту је добило 
нови телефонски прикључак. Укупна вредност радова износила је 2.400.000 динара. Преплат-
ници су плаћали прикључак 20.000 динара, у три рате. Почетком 1983. године прикључени су 
нови корисници на телефонску мрежу.51 Телефонска мрежа је изграђена на дрвеним стубовима 
са самоносивим кабловским снопом.52

Године 2002. постојало је 220 аналогних телефонских прикључака. Број претплатника 
је нарастао почетком 2011. године на 296, од чега је 250 са директним прикључком и 46 са 
ISDN базним прикључком.53

Почетком 2008. године у селу је уведен бежични wireless интернет. До краја 2011. године 
било је око 50 корисника бежичног интернета и неколико десетина dial-up корисника преко 
телефонске мреже. Постојећа телефонска централа у Босуту нема техничких могућности за 
ADSL прикључке на интернет.

45  Архив Војводине Нови Сад, Ф126/II-46928/37
46  НОО Босут – редовна акта 1950-54, ИА Срем, Сремска Митровица
47  Архива Месне заједнице Босут
48  Извјештај о стању јавне управе у Жупанији Сријемској за управну годину 1910, Вуковар, 1911, 189
49  Извјештај о стању јавне управе у Жупанији Сријемској за управну годину 1912, Вуковар, 1913, 142
50  Допис МНО број 376 од 14.05.1952. године, НОО Босут – редовна акта 1950-54, ИА Срем, С. Митровица
51  Архива Месне заједнице Босут
52  Урбанистички план МЗ Босут до 2000. године, СО Сремска Митровица, 1983
53  Подаци „Телеком Србија” А.Д. Београд, ИЈ Сремска Митровица

Печат босутске поште од 6. јануара 1910. године
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Водовод
Прва два века по оснивању села, Босућани су се снабдевали водом из плитких сеоских 

бунара. Ова вода је била лошег квалитета због високог нивоа подземних вода и близине 
водотокова Босута и Саве.

Општина Босут је донела одлуку да се током 1913. године избуши један дубоки бунар 
за потребе села.54 У дворишту бивше здравствене станице у Босуту, избушен је 1928. године 
субартески бунар дубине 60 метара за потребе народног купатила. Овај бунар са чесмом, који 
постоји и данас у школском дворишту, продубљен је 1937. године на дубину од 77 метара. Те 
године је избушен још један субартески бунар исте дубине у центру села, испред куће Војина 
Пиље. Ова чесма са које се вода ручно пумпала, била је постављена на уздигнуто бетонско 
постоље. Са ње су мештани носили воду за пиће, кување и прање.

Било је планирано бушење још три субартерска бунара у селу, јер је процењено да под 

54  Извјештај о стању јавне управе у Жупанији Сријемској за управну годину 1912, Вуковар, 1913, 142

Чесма у центру Босута 1938. године
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земљом постоје довољне количине добре пијаће воде.55

Село се дуго времена снабдевало пијаћом водом са четири субартерска бунара:
1. бунар ø 2 ½’’, у улици Десетог марта код броја 112, дубине 105-110 m (испред 

куће Небојше Дрмановића)
2. бунар ø 4’’, у дворишту основне школе, дубине 60 m
3. бунар ø 3’’, у улици Десетог марта код броја 199, дубине 47-57 m (Мартинова 

чесма)
4. бунар у центру села (испред куће Јована Вукмировића)
Дана 17. априла 1952. године почело се са копањем новог бунара за пијаћу воду у центру 

села, на раскрсници Млинске и Главне улице. Те године је бунар ископан до дубине од 40 
метара. Наредне године је настављено са копањем бунара у Босуту.56

Радови нису текли без проблема, па су на крају завршили пред судом. Тако је забеле-
жено да је НОО Босут пуномоћјем од 7. јануара 1953. године овластио директора Предузећа 
за путеве из Сремске Митровице, Радивоја Богдановића, и бившег председника НОО Босут, 
Јована Вукмировића, да заступају интересе НОО Босут на покрајинском Арбитражном суду у 
Новом Саду, у парници између НОО Босут и Инсталатерског предузећа за бушење артерских 
бунара из Новог Сада.57

Године 1966. Месна заједница је подигла три чесме у селу, од којих једну у школском 
дворишту58

Савет месне заједнице Босут је донео одлуку 1971. године да се приступи бушењу новог 
артерског бунара у центру села, одмах поред старог поквареног бунара.59 Јула исте године 
ископан је артерски бунар ø 3’’, дубине 242 m.60 Ова чесма са „живом водом”, која је дуго 
година служила мештанима Босута, пресушила је приликом реконструкције сеоског водовода 
2002. године.

Разлика између артерских и субартерских бунара је у томе што код артеских бунара вода 
сама излази на површину под хидростатичким притиском, док се код субартеских бунара 
вода пумпа из бушотине. У митровачкој општини колектори са питким водама најдубљи су 
у околини Босута и Јарка, док су најплићи на обронцима Фрушке горе.61

Месна заједница Босут је 1977. године поднела захтев за изградњу водоводне мреже у 
селу. Потом је склопљен уговор са Покрајинским фондом вода из Новог Сада који је учество-
вао са 100.000 динара у заједничком финансирању хидрогеолошких истраживачких радова 
на изворишту.

Акциони одбор за изградњу водовода у Босуту чинили су: Здравко Спаић (председник), 
Марко Петрењ, Јован Вукмировић, Урош Спаић, Томислав Војисављевић, Милутин Милетић, 
Томислав Ердег, Синиша Стојановић и Ранко Сретеновић (управник економије).62

У јесен 1977. године започета је изградња сеоског водовода.63 Наредне године послови су 
приведени крају. Дана 29. новембра 1978. године свечано је пуштен у рад новоизграђени водо-
вод.64 Радове на изградњи водоводне мреже и водоводних објеката је извело предузеће „Во-

55  Голчевски Ј, Снабдевање Срема пијаћом водом у првој половини XX века, Зборник Завичајног Музеја у Руми, VI, 2009, 177
56  НОО Босут – Седнички записник 1952-1954, ИА Срем, Сремска Митровица
57  НОО Босут – редовна акта 1950-54, ИА Срем, Сремска Митровица
58  Летопис Основне школе у Босуту
59  Архива Месне заједнице Босут
60  Летопис Основне школе у Босуту; Урбанистички план МЗ Босут до 2000. године, СО Сремска Митровица, 1983
61  Ћурчић С, Ђуричић Ј, Марјановић В, Општина Сремска Митровица, 2002, 53
62  Архива Месне заједнице Босут
63  Пузић Г, Историјски развој и управљање комуналном инфраструктуром Општине Срем. Митровица, 2009, 41
64  Летопис Основне школе у Босуту



379

довод” из Сремске Митровице. Вред-
ност радова је износила 1.672.822,75 
динара. На водоводну мрежу у Босуту 
је прикључено 183 домаћинства, која 
су плаћала прикључак по 2.076 ди-
нара.

У склопу изворишта које се на-
лази на плацу иза сеоске здравствене 
амбуланте, у улици Десетог марта 
број 48, на катастарској парцели број 
161 површине 39,52 ари, изграђена је 
и црпна станица са хидрофорским 
постројењем и резервоаром запре-
мине 150 m3. Издашност бунара је у 
моменту изградње била 4,08 lit/sek., а 
каптирани водоносни слој на дубини 
од 232-242 m.

Потрошња воде је 1978. године износила 1.600 m3, следеће 1979. године 2.000 m3, да би 
1980. године нарасла на 18.000 m3.

Водоводна мрежа у Босуту је проширена 1982. године у дужини од 900 метара, у улици 
Сремској. Радове је извео „Хидрограђевинар” Сремска Митровица, који је учествовао у једном 
делу трошкова. После проширења, сеоска водоводна мрежа је наредне године била дугачка 
7.400 m и имала је 250 кућних прикључака.65

Савет МЗ Босут одредио је 1984. године да се 1 м3 воде наплаћује 20 динара, а прикључак 
на водоводну мрежу 30.000 динара по домаћинству, на 12 месечних рата. Већ наредне године 
кубни метар воде поскупео је на 35 динара, а прикључак на 50.000 динара, због покривања 
великих расхода око рада сеоског водовода.

Реконструкција сеоског водовода је извршена 1987. године. Пошто село није било у 
могућности да само одржава водоводни систем, услед недостатка средстава и стручног кадра, 
Савет Месне заједнице Босут је на седници од 6. новембра 1987. године прихватио понуду о 
преузимању босутског водовода од стране Комуналне радне организације „Сава” Сремска 
Митровица, у чијем саставу је био и ООУР „Водовод”.66

У јесен 1988. године ГРО „Пролетер” ООУР „Хидроградња” Сремска Митровица је 
избушила артерски бунар за пијаћу воду на Кљештевици. Цена копања бунара је износила 
8.500.000 динара, од чега су мештани Кљештевице издвојили 2.100.000 динара.67 Данас је 
насеље Кљештевица без водоводне мреже, па се становници снабдевају водом из властитих 
бунара и хидрофора, док се пијаћом водом снабдевају са артерске чесме.

Приватно предузеће „Петрол – Џелић” је 90-тих година избушило артерски бунар на 
царинском терминалу. Воду са овог извора користи фирма и околно становништво.

Током 90-тих година босутски водовод је био у веома лошем стању, па су стално упућиване 
молбе ЈКП „Водоводу” и Општини Сремска Митровица за његову темељну реконструкцију. 
Током 1996. године приступило се изградњи новог резервоара.

Августа 2002. године новосадска „Хидросонда” ископала је нови бунар дубине 260 

65  Урбанистички план МЗ Босут до 2000. године, СО Сремска Митровица, 1983
66  Архива Месне заједнице Босут
67  Исто
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метара. За ове радове обезбеђена су 
средства из општинског буџета и 
сеоског самодоприноса.68

Данас у Босуту има 400 
прикључака на водоводну мрежу, 
са 404 потрошача. Међутим, велики 
број прикључака у празним кућама се 
практично не користи.

Радници на одржавању босутског 
водовода су били: Живко Миражић 
– Жика Либра (1928-1991), Јовица 
Лаћарац и Милан (Цвијетина) Максић 
(1955).

Насељена места у 
сремскомитровачкој општини деле 
се у три групе у погледу начина 
водоснабдевања. У прву групу спадају четири села која немају организовано снабдевање 
водом, већ користе хидрофоре и бунаре: Равње, Ноћај, Раденковић и Стара Бингула. У другој 
групи су Град Сремска Митровица и 14 села која су прикључена на градски водовод: Куз-
мин, Мартинци, Лаћарак, Засавица 1, Засавица 2, Мачванска Митровица, Салаш Ноћајски, 
Шашинци, Велики Радинци, Бешеново, Шуљам, Гргуревци, Манђелос (са викенд насељем) и 
Лежимир (са викенд насељем). Трећу групу чине локални водоводни системи, који функци-
онишу ван градског система водоснабдевања у местима: Јарак, Дивош, Чалма, Бешеновачки 
Прњавор, Шишатовац, Сремска Рача и Босут.69

У будућности најбоље решење за водоснабдевање села Босута било би прикључење на 
градску водоводну мрежу. На основу „Урбанистичког плана Месне заједнице Босут до 2000. 
године”, донетог од стране Скупштине Општине Сремска Митровица априла 1983. године, 
било је предвиђено повезивање босутског водовода на градску водоводну мрежу преко села 
Равња, кроз корито реке Саве.70 Међутим, због недостатка материјалних средстава овај 
пројекат није никада реализован, јер ни само Равње још увек није прикључено на градски 
водовод.

Електрична енергија
Електрична струја је стигла у Сремску Митровицу по први пут 1913. године. Тада је 

пуштена у рад електрична централа „Муњара” која је изграђена уз железничку пругу, у 
згради у којој је касније пословала Фабрика обуће „Дијана”. Одатле је разведена електрична 
мрежа која је осветлила град.71

Уочи Другог светског рата у Босуту није било електричне струје, осим на старој црпној 
пумпи када би била укључена.

Босут је добио електричну струју 1960. године, када је у селу уведен месни самодопри-

68  Исто
69  http://vodovodsm.rs/
70  Урбанистички план МЗ Босут до 2000. године, СО Сремска Митровица, 1983
71  Електрификација Сремске Митровице, Сремска Митровица, 2010, 7-9
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нос из чијих средстава је разведена електрична нисконапонска мрежа. Тада се село напајало 
електричном енергијом преко трансформатора снаге 35/03 KV. Током 1962. године село је 
купило први телевизор за мештане.

У току 1963. године већи број домаћинстава увео је електричну струју у своје домове и 
купио електричне апарате. Те године у селу је било преко 70 радио-апарата и 2 телевизора. 
Три године касније у селу је било 11 телевизора.72

Трансформатор снаге 35/03 KV замењен је маја 1975. године јачим трансформатором. На 
самом уласку у село, преко пута економије „Митросрема”, изграђена је трансформаторска 
станица „Босут” 35/10 kV, снаге 1,6 MVA. На ово разводно постројење прикључен је далековод 
10 kV који напаја Босут, Сремску Рачу и Вишњићево. Овај далековод је изграђен у дужини 
од 1.000 метара на армирано-бетонским стубовима и гвоздено-решеткастим стубовима са 
проводницима AlČe 3х95 mm2 и за напонски ниво од 20 kV. Остатак далековода је изграђен 
на дрвеним стубовима, са проводницима AlČe 3х25 mm2.73

Кљештевица I (улица Сремска) је добила нисконапонску електричну мрежу 1978/79. 
године.

Крајем 70-тих година XX века Босућани масовно купују кућне електричне уређаје. Го-
дине 1981. у Босуту је регистровано 330 потрошача електричне енергије који су утрошили 
600.000 kWh.

Месна заједница Босут је наплаћивала таксе за прикључење на електричну и водоводну 
мрежу.74

Кљештевица II (Пустара) је 1981/82. го-
дине добила далековод 20 кВ, нисконапонску 
ваздушну електричну мрежу на армирано-
бетонским стубовима и стубну трафо-стани-
цу 20/0,4 кВ 50 kVА. Напајање је вршено са 
трафо-станице „Босут” 35/10 kV. Прикључни 
вод 10/20 kV дугачак око 2 км ишао је од 
насеља Кљештевица I до насеља Кљештевица 
II. Заједно са Месном заједницом Босут, 14 
домаћинстава у Кљештевици је учествовало 
у изградњи електричне мреже појединачним 
износом од 127.000 динара.75

Босут се напајао 1983. године електрич-
ном енергијом из трансформатора 110/20/35 
kV 31,5 MVA „Запад” у Лаћарку. Напојни вод 
35 kV за Босут био је изграђен на армирано-
бетонским стубовима са проводницима AlČe 
3х50 mm2. На траси од ТS „Запад” у Лаћарку 
до Босута, овај далековод је имао огранке 
за црпне станице: Манђелос, Попова Бара, 
Вртич и Босут.

У Босуту су 1983. године постојале 3 

72  Летопис Основне школе у Босуту
73  Пузић Г, Историјски развој и управљање комуналном инфраструктуром Општине Срем. Митровица, 2009, 81
74  Архива Месне заједнице Босут
75  Урбанистички план МЗ Босут до 2000. године, СО Сремска Митровица, 1983
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дистрибутивне стубне трансформаторске станице које су биле радијално повезане на 10 kV 
мрежу. Две дистрибутивне трансформаторске станице 10/0,4 kV, снаге 100 kVА, налазиле су 
се у центру села и Топчидеру, и користиле су се искључиво за напајање домаћинстава елек-
тричном енергијом, док је трећа трансформаторска станица 10/0,4 kV, снаге 160 kVА, која 
се налазила испред економског дворишта, служила за напајање економије „Митросрема” и 
једног дела домаћинстава. Касније је изграђена трансформаторска станица у Савској улици.

Нисконапонска мрежа 0,4 kV у Босуту била је 1983. године дугачка 4,9 km, од чега је 
било 2,9 km на дрвеним стубовима, а 2 km на армирано-бетонским стубовима. Од укупне 
дужине мреже 90% водова су изведени као трофазна мрежа, са водом за јавну расвету, док је 
свега 10% водова изведено као монофазна мрежа, без вода за јавну расвету.

Године 1984. изграђена је електрична мрежа у Млинској улици средствима месне 
заједнице и десетак домаћинстава. Домаћинства су плаћала по 10 милиона старих динара. 
Ова мрежа је била нелегална, монофазна, нисконапонска електрична мрежа 0,4 кВ, на коју 
је 1985. године било бесправно прикључено свега 4 потрошача.

Месна заједница Босут је 1985. године донела одлуку о изградњи нове нисконапонске 
мреже у дужини од 550 метара у Јовановићевој улици.76

Улична расвета у селу изграђена је половином шездесетих година XX века.77 Изградња 
је финансирана из средстава месног самодоприноса, уз помоћ општине Сремска Митровица. 
У Млинској и Јовановићевој улици 1984. године није било уличне расвете и тротоара.

Године 1989. у једном делу главне улице реконструисана је нисконапонска електрична 
мрежа и постављено је улично осветљење. Почетком 90-тих година електрична мрежа у 
Топчидеру је била у веома лошем стању. Због недостатка средстава није се могло приступити 
њеној реконструкцији. Проблем је решен изградњом бензинске пумпе „Петрол – Џелић” која 
је финансирала реконструкцију електричне мреже и изградњу трафо-станице.78

У структури потрошње електричне енергије током 2008. године, сеоска домаћинства су 
била заступљена са 78,86 %, односно са утрошених 1.609 MWh, док су правна лица утрошила 
378 MWh. 

Године 2009. укупно је било прикључено на електроенергетску мрежу 441 потрошач.79 
Босутска домаћинства имају инсталирано у просеку 10 kW снаге. У селу данас постоји ви-
соконапонска и нисконапонска електрична мрежа.

Смеће
У прошлости у селу никада није постојало организовано одношење смећа, већ се кори-

стила дивља депонија „Млака”, која се повремено санирала из средстава самодоприноса. Бара 
Млака је продубљена копањем земље приликом изградње савског насипа 1984. године. Тада 
је настала велика рупа која и данас служи за одлагање смећа. Депонија смећа „Млака” није 
лоцирана у складу са санитарним условима, јер се налази у непосредној близини насеља, на 
правцу доминантног југоисточног ветра. Осим тога, депонија се налази на изворишту воде 
које је повремено активно, па отпад који се ту баца угрожава подземне воде. Због тога је у 
будућности предвиђено затварање и санирање ове дивље депоније.

76  Архива Месне заједнице Босут
77  Пузић Г, Историјски развој и управљање комуналном инфраструктуром Општине Срем. Митровица, 2009, 177
78  Архива Месне заједнице Босут
79  Пузић Г, Историјски развој и управљање комуналном инфраструктуром Општине Срем. Митровица, 2009, 81
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После 2000. године у селу је постављено 6 контејнера у власништву ЈКП „Комуналије” 
из Сремске Митровице. Наведени контејнери налазе се испред школе, здравствене амбуланте 
и приватних локала. Почев од јесени 2011. године, у Босуту је почело организовано одвожење 
смећа које врши ЈКП „Комуналије” Сремска Митровица.

Канализација
Село Босут нема изграђену фекалну канализацију, већ се одвођење отпадних вода врши 

путем сувих нужника и септичких јама, које углавном нису прописно грађене. Непостојање 
канализационе мреже озбиљно угрожава водне ресурсе насеља, јер се велики број септичких 
јама прави од пропусних материјала у близини бунара и канала. У селу, такође, не постоји 
ни атмосферска канализација, већ се вишак атмосферских вода одводњава системом канала.

Зеленило
На подручју грађевинског реона села Босута постоји око 1 ha комуналног зеленила. 

Уређени травњаци и засади дрвета постоје испред здравствене амбуланте у површини од 200 
m2 и основне школе у површини од 0,5 ha. Травњак мање површине са дрворедом постоји ис-
пред спомен дома. Испред амбуланте је засађено 11 стабала разног дрвећа. Засад је неуједначен 
по распореду и старости садница и потребна му је допуна и реконструкција. У школском 
дворишту постоји више старих стабала липе, јасена, багрема, и ораса. Такође, испред поро-
дичних кућа у селу постоје бројни травњаци и неуређени дрвореди, настали садњом власника 
парцела. Заступљене су углавном листопадне врсте дрвећа: липа, багрем, орас, бреза, врба... 
Старост дрвећа је неуједначена и креће се од 5-35 година. Сачуван је веома мали број старих 
стабала липе, јаблана и храста.80 Најстарије су липе у школском дворишту и плацу породице 
Дрмановић, у главној улици број 74, које су старе око 100 година. Храст у дворишту породице 
Поповић у улици Славка Старчевића стар је преко 50 година. Такође су веома стари јабланови 
крај пута код босутске уставе и поред друма који води за Сремску Рачу.

Здравствена заштита
Здравство у Војној граници

Сваки граничарски пук имао је у свом саставу здравствену службу коју су чинили: 1 
пуковски лекар, 2 виша лекара, 8 нижих лекара и 4 виша хирурга (ранара). Такође, у сваком 
пуку је радио и један нижи лекар као ветеринар и један поткивач. Моровић који је био седиште 
компаније у коју је улазио и Босут, имао је лекара-хирурга 1755. године.81

Доктори у саставу граничарске војске имали су статус царско-краљевских војних ле-
кара и били су дужни да бесплатно лече граничаре и друге становнике у Војној граници. 
За разлику од њих, лекари по војним комунитетима (општинама), који су били претежно 

80  Урбанистички план МЗ Босут до 2000. године, СО Сремска Митровица, 1983
81  Лесек Ж, Моровић, Шидина бр. 4, Шид, 1998, 152
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доктори медицине (физикуси и хирурзи), нису били припадници царско-краљевске армије, 
већ општински службеници.

У местима у којима су биле команде граничарских пукова, постојале су градске апотеке 
које су водили испитани апотекари, под надзором војних лекара. Ерарске (државне) апотеке 
отваране су у седиштима штабова граничарских пукова у којима нису постојале градске апо-
теке и њих су водили болнички лекари, под надзором пуковских лекара. Виши и нижи лекари 
који су службовали при граничарским четама на сваких пола године су требовали лекове 
преко пуковских лекара. Трговина лековима на мало није била допуштена у Војној крајини.

У сваком пуковском месту постојале су болнице које су мањим делом биле државне, 
а већим делом општинске установе, јер су биле у власништву општина које су их сагради-
ле. Општинске болнице су се издржавале из доприноса болничког фонда и од наплаћених 
трошкова лечења граничарског становништва. Постојало је осам општинских болница, међу 
којима и болница у Митровици. У случају болести, активни граничари су могли бесплатно 
да се лече у војним и општинским болницама и бањским лечилиштима. Болницама у Војној 
крајини руководили су пуковски лекари уз помоћ војних лекара.

Земаљска главна команда у Загребу и Темишвару је постављала и пензионисала општин-
ске и пуковске бабице у целој Војној граници. Будуће бабице су се школовале о сопсвеном 
трошку на Универзитету у Пешти. Уколико се нису могле наћи кандидаткиње које би се 
самостално школовале, четне општине су о свом трошку слале будуће бабице на обуку. По-
лазнице су добијале месечну стипендију од 15 филира, бесплатне књиге и путне трошкове, уз 
обавезу да по завршеном школовању проведу осам година у бабичкој служби. По једна бабица 
је била намештена у сваком граничарском пуку. За своју службу добијале су 300 аустријских 
филира, бесплатан стан или новчани додатак за стан, као и бесплатно огревно дрво. Такође је 
при свакој компанији била постављена по једна бабица са платом од 150 аустријских филира 
и правом на бесплатни стан. Бабице при компанијама после доношења закона из 1859. године 
постају општинске бабице. Њих су плаћале општине у којима су обављали службу.

Здравствене установе у Војној крајини вршиле су сваке године обавезну вакцинацију 
становништва против крављих богиња. Цепљење су бесплатно обављали медикуси (војни 
лекари), уз помоћ команди чета, док су серум обезбеђивали пуковски лекари. Породице у 
којима би неко оболео од оспица морале су то обавезно да пријаве властима, које су сваку кућу 
у којој се појавила болест обележавале натписом, како би се спречило даље ширење заразе.

У Војној граници се веома водило рачуна о правилној примени санитарних прописа. 
Тако се покојници нису смели сахрањивати без утврђивања смрти од стране лекара, а преглед 
тела је морао да буде обављен најкасније 24 часа по наступању смрти. Гробља су се градила 
изван насеља и најстрожије је било забрањено сахрањивање ван њих. Санитарни прописи 
су примењивани и приликом клања стоке. Месо заклане стоке се није могло продавати пре 
стручног прегледа надлежне комисије.

Немачки лекари су писали да Срби своје мртве купају, али да се живи људи не перу ре-
довно. Мушкарци се по месец дана нису пресвлачили, а притом су спавали у стајаћем оделу. 
Због тога је међу људима било много кожних болести: шуге, красти, па чак и губе. Шугави 
су се мазали живом и грејали на јакој ватри. Због прљавих руку и нехигијене у спремању 
јела, многи су боловали од глиста и црва.82

Неуки људи су прво покушавали да се лече бајалицама и враџбинама или, пак, народном 
медицином, па су тек онда одлазили код доктора.

82  Вулетић Д, Здравствена служба у Војној граници, 85-92
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Здравство у Жупанији Сремској

Почетком XX века здравствена заштита у Жупанији Сремској је била прилично 
неразвијена. У целој Сремској жупанији постојало је 11 болница, од којих је Босућанима 
била најближа „Јавна окружна општинска болница у Граду Митровици”. Такође је радила 
21 јавна апотека и 11 ручних апотека, од којих је најближа била у Моровићу.83 Године 1908. 
у целој Сремској Жупанији постојало је 66 лекара, 43 апотекара и 512 бабица. Митровачки 
котар је исте године имао: 2 лекара, 8 бабица и ниједног апотекара.84 Босућанима су почетком 
XX века најближи лекари били општински лекари у Моровићу др Светислав Петковић и у 
Ердевику др Adolf Spitzer, као и десетак лекара у Шиду и Митровици.85 

Године 1907. изабрана је Ружа Милановић за општинску бабицу у Босуту, да би већ 
следеће године напустила службу.86 Наредних година није било бабице у селу. Најближе 
приватне бабице налазиле су се у Кузмину: Марија Кргић и Катарина Шик, затим општинска 
бабица у Мартинцима Милица Милисављевић и приватна бабица у Моровићу Ружа Опутић.87

Обзиром да општине Лаћарак, Мартинци и Кузмин нису имале лекара, нити апотеку, 
Скупштина Жупаније Сремске предлагала је 1908. године жупанијском управном одбору 
оснивање удружене здравствене општине за ова три места. Међутим, управна општина 
Кузмин је донела закључак 1908. године да се оснује нова здружена здравствена општина са 
седиштем у Кузмину, којој би се прикључиле општине Босут, Грк и Мартинци.88 Општина 
Босут се придружила овом захтеву 1910. године.89

Општински лекар у Моровићу имао је 1910. године велики округ, па није стизао да се 
одазове на све позиве. У Босуту није било ни једне испитане примаље која би пружила прву 
помоћ, док лекар не стигне.

Године 1911. др Ђорђе Максимовић је изабран и потврђен за лекара удружене здравствене 
општине Кузмин, док је Стана Станојевић изабрана за општинску бабицу у Рачи.90

Због рата који је беснео широм Европе у Жупанији Сремској је 1917. године било свега 
39 лекара, 35 апотекара и 245 бабица. Такође је било 13 самосталних здравствених општина 
и 34 удружене здравствене општине, од којих су Босуту биле најближе здравствене општине 
у Моровићу, Кузмину и Ердевику. Од ове три здравствене општине једино је у Ердевику био 
стално настањен доктор.91

Здравство између два рата

Прва здравствена станица у Босуту почела је са радом 1925. године. Монтажна зграда 
је била направљена од дрвеног костура испуњеног пиљевином, са облогом од црног лима, 
који је добијен из Немачке као ратна репарација после Првог светског рата. Хигијенски завод 
из Новог Сада је отворио ову станицу на иницијативу инспектора народног здравља Лазе 
Марковића, рођеног Босућанина, који је живео и радио у Новом Саду. Једна сестра нудиља 

83  Извештај о пословању управног одбора и о стању управе Жупаније Сриемске за управну год. 1902, Вуковар, 1903, 215-216
84  Извештај о стању јавне управе у Жупанији Сријемској за управну годину 1908, Вуковар, 1909, 235
85  Извештај о стању јавне управе у Жупанији Сријемској за управну годину 1909, Вуковар, 1910, 248
86  Извешће о стању јавне управе у Жупанији Сриемској за управну годину 1907, Вуковар, 1908, 220
87  Извештај о стању јавне управе у Жупанији Сријемској за управну годину 1910, Вуковар, 1911, 252-253, 255
88  Извештај о стању јавне управе у Жупанији Сријемској за управну годину 1908, Вуковар, 1909, 145, 184
89  Извештај о стању јавне управе у Жупанији Сријемској за управну годину 1910, Вуковар, 1911, 188
90  Извештај о стању јавне управе у Жупанији Сријемској за управну годину 1911, Вуковар, 1912, 236-237
91  Извештај о стању јавне управе у Жупанији Сријемској за управну годину 1917, Вуковар, 1918, 217, 219
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је била стално запослена, док је др Сава Спаић, лекар удружених здравствених општина у 
Кузмину, долазио у своје родно село једанпут недељно.92 У здравственој станици је постојало 
купатило са тушевима које су користили сви мештани једном седмично, обично суботом. 
Школска деца су се обавезно купала једном седмично. Купатило није радило једино у летњим 
месецима.93 Вода се загревала у котлу који је ложен на дрва. Босућани су ово јавно купатило 
звали „бања”. Украјинка баба Наста Јовановић је радила као подворник у купатилу, где је 
ложила казан и одржавала хигијену.

Зорка Миловановић из Сремске Раче је била општинска бабица у Босуту од 1930-1932. 
године. Њена годишња плата је износила 1.800 динара. Уз плату је добијала и „додатак на 
скупоћу” у износу од 6.205 динара. Међутим, током њеног службовања дошло је до спора 
око неисплаћених примања, па је примаља тужила босутску општину.94

Моровић је имао апотеку 1934. године, где су се мештани Босута снабдевали лековима.95

Здравство после Другог светског рата

После Другог светског рата у Босуту није било здравствене амбуланте, већ је лекар до-
лазио и прегледао пацијенте у старој згради босутске општине.96

Године 1949. Богосава Богдановић је упућена на једногодишњи курс за бабицу Мини-
старства народног здравља, а Новка Достанић на обуку за неговатељицу.97

На месту старог дома, у главној улици број 48, подигнута је нова здравствена амбулан-

92  Музеј Срема, Сремска Митровица, Инв. бр. 2651
93  Чекеринац И, Село Босут у рату, Нови Сад, 1968, 19
94  Архив Војводине Нови Сад, Ф126/II-19274/32
95  Лесек Ж, Моровић, Шидина бр. 4, Шид, 1998, 152
96  Упитник за СРЗ од 15.10.1952. године, ИА Срем, Сремска Митровица
97  Редовна акта СРЗ „10. март” Босут бр. 1-372 за 1949 год., ИА Срем, Срем. Митровица

Здравствена станица „Босут” 1938. године (на слици десно др Сава Спаић)
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та, која је и данас у употреби.98 Објекат амбуланте има нето површину 89 m2. Саграђен је на 
катастарској парцели број 160, површине 12,50 ари.

Данас босутска здравствена амбуланта садржи: ординацију опште праксе, чекаоницу, 
превијалиште, картотеку, санитарни чвор, као и две просторије за стоматолошку службу 
које нису у функцији.99

У сеоској амбуланти је радило неколико медицинских техничара, од којих су се најдуже 
задржали: Деса Кашић и Синиша Седларeвић. Број лекара који су радили у Босуту је не-
упоредиво већи, јер се доктори веома кратко задржавају на служби у босутској и рачанској 
амбуланти. У Босуту лекар ради три пута, а у Сремској Рачи два пута седмично.

Здравствена амбуланта у Босуту је реновирана 2004. године.100

У јесен 2005. године у босутској здравственој амбуланти је почела да ради др Светлана 
Перуновић. Она је први мештанин Босута, после др Саве Спаића, који је радио као лекар у 
босутској амбуланти. Касније је др Светлана Перуновић прешла у здравствену амбуланту 
у Кузмину.

Болести

За време Војне границе народ је доста патио од разних болести, јер је живео у мочварним 
пределима и местима без квалитетне пијаће воде. Становало се у неусловним објектима и 
често је у једној просторији боравила цела породица. Људи су били слабо обучени и нису 

98  Летопис Српске православне парохије у Босуту
99  Урбанистички план МЗ Босут до 2000. године, СО Сремска Митровица, 1983
100  Архива Месне заједнице Босут

Здравствена амбуланта у Босуту
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много водили рачуна о личној хигијени и чистоћи просторија у којима су боравили. Због 
немогућности одржавања телесне чистоће, људи су оболевали од шуге и красти. Није било 
лекова и масти који би били ефикасна заштита. Честа су била и обољења „прљавих руку”: 
глисте, цревна обољења, разне бактерије и вируси. Богиње су биле веома распрострањене 
и често су харале попут куге. Тако су богиње опустошиле села у Срему 1795. године. Често 
су се сретали богињави, па, чак, и од богиња слепи људи. Грозница и јектика су такође биле 
чести узрочници смрти.

Деца слабијег здравља тешко су варила храну коју су жене невешто спремале, па су обо-
левала од: шкрофула, грознице, слабости, цревне и водене болести. Немац Таубе је писао да 
деца зими трче по снегу и леду слабо обучена, само у кошуљи и да се често разбољевају и 
умиру. Малишани су умирали због лоше и неправилне исхране, слабог или никаквог лечења 
и неге, нехигијенског и неусловног становања. У нормалним приликама морталитет деце 
је ишао до 40%, а у време епидемија, чак, и до 80%. У XVIII и XIX веку међу децом су још 
владале: богиње, оспе, ангине, дифтерија, шарлах и цревни катар услед неправилне исхране, 
а међу одраслима: туберкулоза, која је тада била најчешћи узрочник смртности, јер за њу није 
било лека, затим колера, врућица, срдобоља, грозница, упала плућа...

О душевним болестима и здравственој непросвећености говори један чланак о свадби у 
Босуту из часописа „Фрушка гора” од 1. децембра 1883. године:

„БОСУТ: У нашем месту задесила је једну крајишку кућу ових последњих фашанки гроз-
на несрећа. Један крајишник женио сина, девојку је узимао из оближњег места Вишњићева, 
кћер неког Богосава Лукића месног редара. Када сватови с младом дођу младожењиној кући 
по нашем обичају има уз неке формалности скинути с кола њезин свекар, младожењин отац 
и онда текем почиње право весеље, кетуше, крпеле, итд. и овде је тако било само с том раз-
ликом, што се весеље претворило у највећу жалост и ужас, јер млада чим је скинута с кола с 
места полудела и одма почела тако беснити, да су је везати морали. – И сада је тако везану – у 
место, да су потражили лечничку помоћ, шта би јој се лека наћи могло – водакају од једног до 
другог манастира и од врачаре до врачаре. Девојки је име Љубица и веле да је врло лепа и што 
је нај главније, да се на њој све до последњег часа никакви знаци лудости приметили нису.”101

Парох грчански Јован Козобарић пише о болестима које су владале међу овдашњим 
граничарима на прелому XIX и XX века:

„Заразне дечје болести (дифтерија) владају скоро сваке године. Имаде и смртних случајева, 
али у већини случајева су деца спасена, јер им је на време пружена лечничка помоћ. Осим 
тога су владале и оспе. Но код ових болести се не пази довољно на то, да се здрава деца оделе 
од болесних, па стога и оболу многа деца без потребе.

Много случајева имаде очне болести, трахома, која се не лечи одмах, него се запусти, 
па многи изгуби вид, а колико их се још напати.

Но имаде их доста, који траже помоћи и лека код бајалица...”102

Почетком XX века све је присутнија болест туберкулоза (јектика, сушица или „икрича-
вост плућа”), нарочито међу сеоским становништвом. Скрлет је владала 1900. и 1907. године, 
док је колера 1911. године однела 17 живота у Босуту.103 У исто време од разних болести 
умирала је једна трећина деце до 1 године старости.

У Жупанији сремској је 1909. године оболело од трахома око 6.000 људи којима је пре-

101  „Фрушка гора”, 1. децембар 1883. године
102  Козобарић J, Православна српска парохија у Грку крајем 1910. године, Срем. Карловци, 1911, 33
103  Извештај о пословању управног одбора и о стању управе Жупаније Сриемске за управну год. 1900, Вуковар, 1901, 249-250; 
Чекеринац И., Село Босут у рату, Нови Сад, 1968, 13
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тило слепило.104 Такође, између два рата у Босуту и другим суседним селима харала је очна 
болест трахом. Хигијенски завод из Новог Сада је од тридесетих година XX века, па све 
до Другог светског рата, слао своје екипе које су се бориле са овом болешћу и, напослетку, 
успеле да је искорене. У то време деца оболела од трахома слата су на лечење у Нови Сад, 
где су проводила по месец дана, док су одрасли лечени у Сремској Митровици.105 Школске 
1937/38 године у кузминској школи је отворено посебно одељење за трахомну децу које је 
похађало 46 ученика, а учила их је учитељица Мирослава Љиљак.106

Скоро сва места у Петроварадинској регименти, међу којима и Босут, била су окружена 
барама, што је представљало велики проблем за здравље становништва. Зато се на простору 
Босута појављивала маларија. На Народном универзитету је 26. децембра 1937. године др 
Сава Спаић одржао предавање „О маларији т.з. барској грозници”. Предавање је слушало 
доста људи са великом пажњом.107

Обзиром на то да је положај села Босута био веома низак, мочваран и нездрав, и да је 
у прошлости био изложен честим поплавама, а пијаћа вода неисправна, јер су бунари били 
загађени, разна цревна обољења су била веома присутна.

Пегави тифус се појавио у једној циганској кући у Босуту током фебруара 1934. годи-
не. Једна особа је преминула, а још једна оболела. Председник босутске општине Милан 
Дрмановић – Мика обавестио је о овом догађају жандармеријског наредника Ђуру Павелића 
из жандармеријске станице Сремска Рача. Командант жандармеријске станице је о појави 
болести известио Начелника Среза у Сремској Митровици, Дунавски жандармеријски пук 
у Новом Саду и Управно одељење Краљевске банске управе у Новом Саду. На лице места је 
изашао општински лекар др Сава Спаић, који је извршио дезинфекцију одела заражених. Тада 
је забрањено кретање по селу и напуштање места свим зараженим особама и онима који су 
били у контакту са зараженим људима. Ради спровођења ове наредбе, постављена је стража 
код заражених кућа. Оболели Босућанин је послат у привремену заразну болницу у Грку, где 
је било још доста заражених људи. Овим мерама је спречено даље ширење пегавог тифуса.108

Куга

У Срему се куга појављивала у више наврата током XVIII века: 1700. године, када је 
из Београда пренета у Карловце, Ириг, Марадик и околна села, затим 1707. године, када је 
такође из Београда пренета у Земун, потом од 1738-1739. године, када је царска војска која се 
повлачила из Србије пренела кугу из Баната и Бачке у југоисточни Срем и 1795-1796. године, 
када је куга из Београда пренета у Земун и даље у Ириг и друга места.

Док је у Провинцијалу куга беснела и однела много више живота, у Војној граници 
је енергичним мерама брже сузбијано њено ширење. Људи који су прелазили границу за 
време епидемија куге стављани су у контумац (карантин), а заражени у кужне болнице из-
ван насељених места – лазарете. Онај ко би тајно ушао на аустријско тле и тако унео заразу, 
бивао би кажњаван смрћу.109

Дуж граничног кордона према Турској били су постављени контумаци и раштели, због 
спречавања уноса куге, колере и других заразних болести. У контумацима су путници про-

104  Извештај о стању јавне управе у Жупанији Сријемској за управну годину 1909, Вуковар, 1910, 140
105  Чекеринац И, Село Босут у рату, Нови Сад, 1968, 19
106  Моја школа Бранко Радичевић, Нови Сад, 2005, 178
107  Споменица ниже пучке школе у Кузмину за годину 1937/38
108  Архив Војводине Нови Сад, Ф126/II-13912/34
109  Таубе Ф. В, Историјски и географски опис краљевине Славоније и војводства Срема, Нови Сад, 1998, 136-138
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водили карантин када би улазили у Аустрију. Ту се дезинфиковала роба и одређени период 
чувала стока која се увозила. Контумаци су били ограђени палисадом и ровом од места у 
којем су се налазили.

О подизању и одржавању карантина и раштела бринуо се Дворски ратни савет у Бечу. 
У контумацима се одвијао саобраћај и трговина током целе године, док је у раштелима то 
обављано само у тачно одређено време. Министарство рата је постављало управнике и лекаре 
у контумацима, док је Земаљска главна команда постављала друго ниже особље.

Свако ко би неовлашћено покушао да пређе границу између Турске и Аустрије, ризиковао 
је да буде убијен, јер се могло прелазити само на одређеним местима у: Земуну, Панчеву, 
Митровици, Броду и Градишки. На тим прелазима су путници, стока и роба морали да издрже 
прописани карантин, тј. док не прође период инкубације болести.

Једно време је у Рачи постојао карантин за путнике који су долазили из Босне и Србије. 
Потес Карантин налази се на самом ушћу Дрине у Саву, у Парашници, наспрам остатака 
старог утврђења Рача.

Зграде у којима се лежао карантин биле су тесне и неусловне, па се дешавало да људи 
који су већ издржали пола карантина морају да крену испочетка, када би им у собу, услед не-
достатка простора, сместили неког новог путника. Док је куга владала у суседству, карантин 
је трајао 6 недеља, а када епидемија није харала у турским земљама – само 3 недеље. Путници 
су лежали карантин о свом трошку, јер су морали да плаћају храну и друге расходе. Када би 
издржали прописани карантин, путници су добијали отпусницу (уверење) са којом су могли 
да се крећу даље по унутрашњости Аустрије.

Трговачка роба и писма су се димила и свакодневно излагала сунчевим зрацима. Писма су 
морала на себи да имају „Sigillum Sanitatis” (печат здравља), да би могла да буду отпремљена 
даље, у Аустрију.110

У окуженим местима куће су кречене и чишћене, а у домовима у којима је било оболелих 
објекти су спаљивани и рушени. Дворски ратни савет у Бечу је тражио од војних власти да 
потпуно спале насеља изумрла од куге, а делимично окужена места да очисте према одред-
бама Патента о чишћењу. За борбу против куге аустријске власти су у Срем слале лекаре, 

болничаре, надзорнике, гробаре, 
раднике, војнике...

Турска војска скупљена у 
Азији, која је служила у Србији, до-
носила је са собом кугу. Потом су 
кугу из Србије и Босне преносили 
у Срем грчки, влашки и јеврејски 
трговци вуном, свилом, памуком и 
другим тканинама, као и шверце-
ри и хајдуци који су бежали пред 
потерама у Аустрију. Забележен је 
случај када су Григор Богданић 
и Палко Гавриловић осуђени у 
Рачи, зато што су донели кугу у 
шверцованој свили из Турске.111

Када би се неко од граничара 

110  Симоновић Р, Куга у Срему 1795-1796, Нови Сад, 1995, 21
111  Змеановић К, Познановић Б, Свеоци народног предања око гроба Филипа Вишњића, Илок, 1887, 31

Карантин – раштел у XVIII веку
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окужио, други рођаци нису хтели да се растану од њега, већ би га неговали, целивали, бора-
вили са њим у истој просторији и јели из истог посуђа, а после смрти га купали и облачили 
за погреб, не водећи рачуна да ће се тако заразити. Окужени често нису желели да узимају 
никакве лекове. Зато су аустријске власти забрањивале богослужење у храмовима, јавне 
скупове по трговима, крчмама и дућанима, на бунарима и чесмама, ношење покојника у 
цркву и окупљање народа на даћама. Парох није смео да иде у куће код окужених болесника. 
Власти су, такође, наређивале да се одело окуженог спали и да се у окуженом месту побију 
сви пси и мачке.

Доктор Андрија Будаји који се борио против куге у Срему, описао је симптоме болести:
„Људи оболу са грозницом и главобољом и брзо тако малакшу, да се једва држе на но-

гама. Болесници бунцају и не ишту ни јести ни пити. Касније се појаве болови под кожом, 
пак онда трећи четврти дан, на препони, под пазухом, под коленом и за ушима, искоче отоци 
жљезда, тако звани бубони. Већина умре шести и седми дан.”

Најблаже средство за чишћење окужених предмета било је прање водом, док се спаљивање 
користило као крајња мера за уништавање окужених предмета. Здрави људи и они код којих 
се сумњало на болест, као и окужени покојници, прали су се хладном водом. Такође је и сто-
ка, која је претеривана из Турске у Аустрију, прво купана у води. Одело, вуна, коже и друга 
тканина потапала се у воду на неколико сати, потом се лупала пратљачом, па опет мочила у 
воду, затим ручно цедила и, напослетку, сушила на сунцу. Спаљиване су ствари које су биле 
мање вредности: одело, постељина и лежај окуженог. Такође су спаљиване окужене старе куће, 
болнице и карантини. Ако су грађевине биле веће вредности, онда су све ствари изношене 
из куће на двориште, где су пране водом. Сама кућа је потом затварана и димљена смесом 
сумпора, шалитре и мекиња, или је на усијано гвожђе сипано сирће. После 24 сата отварани 
су прозори и врата на кући која се ветрила наредних месец дана. Након тога су гуљени сви 
зидови, а патос и столарија су прани цеђом. Кућа је изнова малтерисана и кречена. Ако је под 
био земљани, раскопаван је једну стопу у дубину и земља је изношена из куће. Потом је на 
поду паљена слама и на крају набијана нова земља. За то време укућани су били у карантину.112

Нажалост, било је случајева да су мештани неког насеља истеривали окужене људе изван 
места, иако су били дужни да оболеле изолују и снабдеју храном и пићем, а сумњиве упуте 
у контумаце. На тај начин се куга још брже ширила.113

Покојнике су извлачили из кућа великим гвозденим клештима којима се покојниково 
тело обухватало. Леш би стављали у сандук замазан смолом, а потом носили на колима до 
кужног гробља. Ту је свлачено одело са покојника и спаљивано, а леш бацан у рупу дубоку 
хват и по. Мртвачки сандуци су такође спаљивани. Уколико је окужени био сахрањен из-
ван кужног гробља, леш је ископаван и преношен на кужно гробље, а рака дезинфикована 
сирћетом, спаљивана сламом, а потом остављана више недеља на сунцу или мразу, па тек онда 
затрпавана. Гробари су сирћетом натапали своје кошуље и прали руке. Осим тога, везивали 
су сунђер натопљен сирћетом под нос. Такође су окужене лешеве поливали сирћетом. Доктор 
Андрија Будаји је препоручивао да се пије сирће, умива с њим и уста испирају, као и да се 
просторије каде паром од сирћета.114

Куга се проширила у Срем 1738. године из Баната и Бачке. Аустријска војска која је од-
ступала из Србије, допринела је њеном ширењу и дугом задржавању. Поједина насеља су тада 
опустела. Нарочито су пострадала од куге села: Лаћарак, Мартинци, Бачинци, Бингула и Ириг.

112  Симоновић Р, Куга у Срему 1795-1796, Нови Сад, 1995, 51, 70-71
113  Срем у прошлости, књига II, Сремска Митровица, 1986, 33
114  Симоновић Р, Куга у Срему 1795-1796, Нови Сад, 1995, 74, 147
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Због распламсавања куге у Босни и Србији, командант Славоније и Срема генерал 
Гвадањи Асканио, наредио је у току јула и августа 1743. године довођење нових батаљона 
регуларне војске, ради блокирања реке Саве од Босута до Јасеновца.115

Највећа епидемија куге у Срему, која је захватила Босут и околна села, беснела је од 22. 
јула 1795. до 29. јуна 1796. године. Тада се окужило 13 села у Срему у којима је живело 19.610 
становника. Заразило се 4.559 душа, од чега је умрло 3.435 људи.116 У Босуту је куга однела 
десетак живота.

Куга се прво појавила у Крњешевцима, одакле је пренета у Ириг, у којем је од куге на-
страдало 2.548 становника. Даље се куга страховитом брзином ширила у друга места: Срем-
ске Карловце, Нерадин, Гргетег, Вуковар, Велике Радинце, Гргуревце, Бешеново, Каменицу, 
Крушедолски Прњавор, Ривицу, Јазак, Кузмин, најпосле, у Босут и Рачу. Нека места, као што 
је Рума, куга је заобишла.

Аустријске власти су предузеле одлучне мере како би се избориле са кугом. Постављене 
су страже испред сваке окужене куће, а заражена насеља и целе области стављене су у строги 
карантин. Наоружани стражари строго су пазили да не би когод прешао карантинску линију. 
Они су били овлашћени да пуцају без упозорења на сваког ко би покушао да пређе линију, па, 
чак, и да вешају преступнике о вешала нарочито подигнута за ту прилику дуж кордонских 
линија. На све стране су били ископани дубоки јендеци и ограде од трња. Свако граничарско 
село је било дужно да држи страже на прилазима месту и у својим атарима.

Умрле од куге су износили из кућа осуђеници на смрт. Они који су имали срећу да се 
не заразе, после престанка епидемије ослобађани су најтеже казне. Мртви су сахрањивани 
најчешће ноћу у заједничке гробнице на посебним „кужним гробљима”. Строго су била 
забрањена опела, даће или било каква окупљања. Куће страдалих су морале да се крече или 
руше.

Кугу су преносили најчешће људи, али и заражене животиње: свиње, мачке, пацови. 
Најчешће су кугу преносиле буве са заражених пацова на људе. Између Турске и Аустрије је 
била веома развијена трговина свињама, које су биле главни извозни артикал Србије. Свиње 
су преко Саве пребациване тако што би трговци крдо натеривали у воду да преплива реку, 
а затим су морале да издрже карантин у Аустрији под надзором контумацког чиновника. 
Све време карантина свиње су се терале на Саву, да се тамо купају. Тек пошто би издржале 
прописани број дана у изолацији, свиње би могле да се гоне даље, на неку од аустријских 
пијаца, где би биле продаване.117

У Новом Саду је саграђен раштел, где су се састајали Сремци и Бачвани да тргују. На 
овом месту су их раздвајале две тарабе високе четири стопе са међупростором, где је роба 
разгледана и дезинфикована, пре него што би променила власника.118

Када је куга прошла, комесар је наредио да се почев од 8. маја 1796. године сва села у 
Срему морају шест недеља непрестано чистити и прати.119

У Рачи се куга поново појавила 1815. године. Петроварадинска регимента је тада употре-
била сву расположиву силу, да би спречила да неко од граничара ко је имао родбине у Рачи 
не покуша да је изведе из карантина. Бродска регимента је послала две компаније солдата 
које су чувале стражу.120 

Остало је забележено да се куга појавила 1838. у североисточној Босни, непосредно уз 

115  Гавриловић С, Срем од краја XVII до средине XVIII века, Н. Сад, 1979, 255, 265
116  Руњанин П, Автобиографија, Сремски Карловци, 1914, 18
117  Таубе Ф. В, Историјски и географски опис краљевине Славоније и војводства Срема, Нови Сад, 1998, 37
118  Срем у прошлости, књига II, Сремска Митровица, 1986, 34-35
119  Симоновић Р, Куга у Срему 1795-1796, Нови Сад, 1995, 65
120  Руњанин П, Автобиографија, Сремски Карловци, 1914, 19
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границу са Хабсбуршком монархијом. Поред свих мера опреза, у лето 1839. године куга је 
пренета из Бијељине и околних места у Срем. Тада су окужена скоро сва места у околини 
Босута: Рача, Грк, Моровић и Јамена. Није забележено да је у самом Босуту било жртава, али 
су карантинске мере биле на снази у целој области.

Котарске власти и војска су одмах предузели карантинске мере, тако што су дуж реке Саве 
код Раче поставиле кордоне од војника и сељака, наоружаних пушкама, вилама и тољагама. 
На сваких 100 метара даноноћно је стајао по један стражар који је имао наређење да пуца у 
сваког ко би покушао да уђе или изађе из окужених места.

Заражена места су постала немогућа за нормалан живот. Убрзо је нестало соли, хране 
и гаса. Строго је био забрањен риболов на Сави, под претњом смрти. Све споредне улице су 
биле испресецане дубоким јарковима. Једино су главне улице служиле за дотурање хране и 
других намирница.

Дезинфекција кућа је вршена хлорним кречом, покућство је прано сирћетом, а одећа 
димљена сирћетном паром. Власти које су биле немоћне да се изборе са кугом, препоручивале 
су, чак, пушење дувана као меру против ширења заразе.

У Моровићу, где је стизала пошта, дезинфекција је вршена тако што су писма и пошиљке 
узимане дугачким штаповима, потом бушени и дезинфиковани сирћетном паром и димом.

Коначно, у јесен 1839. године куга је утихнула.121

У Сремској Рачи се једанпут годишње, у другу суботу Часног поста, коју Рачани називају 
„кужна субота”, служи помен свим жртвама куге.

Балканска ендемска нефропатија (бубрежна болест)

Једна од најозбиљнијих болести са којима су суочени становници Босута и околних села 
јесте балканска ендемска нефропатија или „бубрежна болест”, како је народ назива. Од ове 
болести обољевају одрасли становници Босута деценијама уназад, и готово да увек има не-
колико Босућана који иду на дијализу у митровачку болницу.

Балканска ендемска нефропатија је хронична, фамилијарна, упална болест бубрега 
(облик интерстицијског нефритиса), непознатог узрока, која се јавља на тачно одређеним 
подручјима на Балкану. Болест је први пут препозната 20-их година прошлог века, међу 
малим заједницама дуж реке Дунав и њених притока: Саве, Дрине, Колубаре и Мораве, на 
подручју Србије, Босне и Херцеговине, Хрватске, Румуније и Бугарске. Особеност ове боле-
сти је њена необична локализованост. Постоји десетак мањих руралних подручја у којима се 
болест појављује. Између тих региона не постоји никаква веза, осим саме појаве болести.122

Поједина места у Војводини припадају подручјима ендемске нефропатије: Кусић и Гребе-
нац (Општина Бела Црква), Вишњићево, Моровић и Јамена, (Општина Шид), Кузмин, Срем-
ска Рача и Босут (Општина Сремска Митровица). Вишњићево је највеће жариште ендемске 
нефропатије у целој Војводини. У неким студијама се наводи да је могућа ризична активност 
која је допринела масовном обољевању од ендемске нефропатије у Вишњићеву, узгој посебне 
расе црних свиња, за чију прехрану се користи жир из Босутских шума.

Eндемскa нефропатијa се назива: „балканска нефропатија”, „нефропатија подунавских 
земаља” и „моравски нефритис”, према просторним жариштима ове болести. Осим територије 
Србије, она се јавља у: Босни и Херцеговини (Семберија, Брчко, Орашје, Босански Шамац и 
Модрича) и Хрватској (Славонски Брод и Жупања). Такође су позната жаришта у Румунији, где 

121  Митровић М, Куга у Сремској Рачи, М новине бр. 210-211, 2005, 37
122  http://hr.wikipedia.org/wiki/Balkanska_endemska_nefropatija
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се болест јавља у 41. селу и Бугарској, где се обољење јавља у 44. села у долини реке Искар.123

Балканска ендемска нефропатија је спора и напредујућа болест која доводи до прогре-
сивног пропадања бубрежног ткива и до постепеног одумирања функција бубрега. Ово је 
болест са веома оскудном симптомима, готово неприметна, те се због тога открива доста 
касно, такорећи у поодмаклој фази. Акутна фаза болести не постоји. Болест се клинички 
испољава код одраслог сеоског становништва, обично између 30 и 50 година старости, са 
лаком предоминацијом женског пола. Такође је примећено да се болест углавном јавља у 
равничарским пределима са шумском вегетацијом, у долинама великих река са надморском 
висином до 200 метара. У жариштима болести, осим људи, оболева, чак, и стока. Код оболе-
лих је утврђен недостатак цинка у организму. Такође испитивањима је утврђена корелација 
између балканске ендемске нефропатије и тумора уринарног тракта.

Лечење оболелих од ендемдске нефропатије своди се на: хигијенско-дијететске мере, 
хипопротеински режим исхране, корекцију анемије, употребу антихипертензива код 
постојеће артеријске хипертензије, а у терминалном стадијуму и активно лечење (дијализа 
и трансплантација).

Тачан узрок настанка болести је непознат. Подједнако често оболевају староседеоци као 
и потомци досељеника, због чега се сматра да је узрочник болести нека супстанца из око-
лине, односно фактори средине у којима оболели живе у детињству и најранијој младости. 
Примећено је да углавном обољевају особе које су у жаришним местима живеле од рођења 
до 20-тих година живота. Као могући узрочници истичу се: присуство микроелемената и 
тешких метала у земљишту и води, извесни елементи који се налазе у траговима (олово, 
кадмијум, силицијум), хидрогеолошке особине терена, неисправна вода за пиће, живи аген-
си (бактерије и вируси), гљивични и биљни токсини, генетски фактори и имуни механизам. 
Према најновијима истраживањима могући узрочник болести је фитотоксин биљке „Вучја 
стопа” (лат. Aristolochia clematitis).124 Међутим, поред вишедеценијских истраживања, у којима 
су учествовали јапански и други светски научници, није откривен узрочник настанка ове 
опаке болести.

123  Ђурђић С, Смиљанић С, Медицинскогеографски приступ проучавању ендемске нефропатије у Србији, Зборник радова 
ПМФ - Географски институт бр. 54, Београд, 2006, 65
124  Аврамовић С. и др, Ендемска нефропатија: симпозијум о ендемској нефропатији одржан јуна 1967. године у Нишу, Ниш, 
1971, 282-284
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ПРИВРЕДА

Пољопривреда
Од оснивања села, па до данас, претежна делатност мештана Босута је пољопривреда. 

Пре Другог светског рата 99,5% босутског становништва су били сељаци.1
У време насељавања Босута почетком XVIII века, становништво се примарно бавило 

ловом и риболовом. После укључивања Босута у Војну границу средином XVIII века, станов-
ништво крчи шуме западно од села, претвара их у пашњаке и почиње да се бави сточарством, 
а од средине XIX века и примитивним ратарством. Прелаз са номадског на стајско сточарство 
десио се тек у другој половини XX века, када су преорани сеоски пашњаци. Тада ратарство 
постаје примарна делатност становника Босута.

Забележено је да су тројица босутских домаћина: Милош Миодраговић, Петар Богдановић 
и Љуба Лазовић учествовали са својим пољопривредним производима на „Тисућгодишњој 
земаљској изложби Краљевине Угарске” у Будимпешти 1896. године.2 Овом изложбом је обе-
лежен миленијум доласка Мађара у карпатску котлину, у чему је узела учешћа Хрватска и 
Славонија, а са њима и Срем. Угарска је желела да прикаже свој привредни и културни развој 
након утемељења Аустроугарске монархије. Презентовани су: пољопривреда, шумарство, лов, 
привредна достигнућа и производи, прехрана, здравство и просвета, културно-историјски 
споменици и писани документи, црквена и световна уметност, архитектура и грађевинарство, 
занатство, етнографија, књижевност, сликарство, вајарство, фотографска уметност...

Ратарство

За време Војне границе ратарство је доносило слабе приходе, због честих поплава и 
примитивне обраде ораница. Једна породица у којој је било доста укућана способних за рад, 
могла је да обради највише око седам јутара земље годишње.3 У Босуту су приноси свих 
култура увек били далеко нижи од просечних, због лошег квалитета земље.

Њиве скоро никако нису остављане на угару, па, према томе, земља није никада била 
одморна. Уместо угара, земљиште се сваке четврте године сејало кромпиром, репом, грахо-
рицом или мухаром. Почетком XX века угарење је скоро свуда нестало. У тропољном систему 
сваке године је једна трећина земљишта остављана на угару, да се „одмара”, друга трећина 
сејана озимом, а трећа јарим културама. Следеће године је земљиште које је било под угаром 
засејавано озимим усевима, земљиште које је било под озимим културама засејавано је јарим 

1  Историјат села Босута-препис, Архив ПЗЗСК, Н. Сад, досије Босут, Е-432/Д, бр.инв. 14491
2  Краљевине Хрватска и Славонија на Тисућгодишњој земаљској изложби Краљевине Угарске у Будимпешти 1896, Budapest, 
Hungary, Milleniumi Kiállitás, Тискарски завод „Народних новина”, 1896, 53, 66, 90
3  Енгел Ф. Ш, Опис краљевине Славоније и војводства Срема, Нови Сад, 2003, 32, 55-56, 350-353
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усевима, а земљиште под јарим културама остављано је на угар. Треће године се циклус 
понављао и померао се редослед обрађивања ораница.

Њиве нису ђубрене зато што стока није држана у стајама, већ на пашњацима, под ведрим 
небом. Почетком XX века понегде се употребљавају вештачка ђубрива. Ипак, већина ситних 
поседника није користила вештачка, већ само стајска ђубрива.

Ливаде су кошене једном годишње, а потом су служиле за испашу стоке, па је отава била 
сасвим непозната. Сено и слама су чувани у пластовима, уместо у амбарима.

За време Војне границе ниједна кућа није имала коње, већ се земља орала воловским за-
прегама.4 Орало се у пролеће дрвеним плуговима, који су само парали земљиште, уместо да 
га преврћу. Домаћин би корачао за плугом којег су вукли волови и усмеравао га снагом руку, 
што је било прилично напорно. Максимална дубина орања је била око 20 cm и подешавала 
се висином гредеља на колечкама. Плуг и колечке су сачињавале тзв. агрегат. Први ковачки 
плугови су се појавили у другој половини XIX века.

Нешто касније волове замењују коњи, који су се употребљавали за обраду земљишта. 
Коњи су били горштачки, ситни, здепасти, у карлици широки, слабо храњени и неговани, 
али ипак веома издржљиви. Осим за обраду ораница и вучу, коришћени су доста и за јахање. 
Кола су комплетно грађена од дрвета. Чак је и осовина била дрвена, па су кола несносно 
шкрипала, често се кварила и споро напредовала. Запрежна опрема је била лошег квалитета 
и слабо одржавана.

Дрљање или влачење је вршено запрежном дрљачом. Дрљаче су имале четири носача са 
металним зупцима, који су били склопљени у агрегат. Максимална дубина дрљања је била 
око 15 cm. Понекад је на дрљачу стављан терет (клада, камен или сам човек који је терао 
коње), да би се повећала дубина дрљања.

Шпартање је вршено запрежним шпартачем. Један човек би управљао шпартачем, док 
би други водио коња за улар.

Загртање усева вршено је плугом са специјалним даскама – загртачима.
Највише су се узгајале следеће културе: кукуруз, пшеница, јечам и зоб. Нешто мање се 

узгајао: раж, грашак, пасуљ и сочиво. У малим количинама, за властите потребе су узгајани: 
овас, просо, дивљи шафран, кромпир, дуван, хељда, зеље, груби лан, конопља, грахорица, 
репица, мишлингер, мухар...

Кукуруз („турска пшеница”) се доста сејао у Срему за време Војне границе, јер је добро 
успевао, служио је као храна стоци, а за нужду и људима, кукурузовина се секла као сточна 
храна или огрев, а, осим тога, кукуруз је био ослобођен од десетка и добро се продавао тур-
ским трговцима. Обзиром да су поплаве биле честе, кукуруз који се сејао у пролеће, био је 
најпогоднија култура за сетву.5

Вук Караџић је писао да је кукуруз сејан на неузораној земљи, а затим загртан плугом. 
Семе кукуруза је сејано тако што би један сељак носио врата на леђима, а други ишао за њим 
и бацао семе на врата које би се распршило на све стране. Потом би се семе заоравало дрве-
ним плуговима. Њиве под кукурузом са крајева би засејали сирком, да рогата марва, која не 
подноси мирис сирка, не би улазила у парцеле и причињавала штету. Кукурузовина се није 
секла и носила кући, већ је стока јела по њивама.

Под утицајем немачких досељеника, кукуруз почео сејати у Срему после 1848. године „под 
браздом”, за плугом, приликом орања. Сејачи су бацали по неколико зрна у сваку трећу бразду, 
на један корак растојања. Када би се завршило сејање, приступало се повлачењу, тј. затрпавању 

4  Руњанин П, Историја села Кузмина, Сремски Карловци, 1936, 44
5  Таубе Ф. В, Историјски и географски опис краљевине Славоније и војводства Срема, Нови Сад, 1998, 43
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семена. Семе је сваки домаћин 
узимао од прошлогодишњег рода, 
тако што је одвајао најбоље кли-
пове кукуруза, сушио их, крунио 
и потом тако добијено семе сејао. 
Копање је вршено три пута, при 
чему је последњи пут обављано 
загртање усева. Прве сејачице ку-
куруза појављују се почетком XX 
века. Од сорти кукуруза прво се 
сејао бели, сремски „осморедац”, 
а почетком XX века жути куку-
руз „зубан”, потом кукуруз „сто-
данак”, док се у новије време сеју 
разне сорте хибридног кукуруза.

Берба кукуруза се обављала 
ручно. Клипови су чишћени од љуске и бацани на гомиле. После тога би наилазила коњска 
запрега у коју су берачи убацивали клипове. Када би се летина склонила са њива, приступало 
би се сечењу кукурузовине, њеном повезивању у снопове и слагању у купе. Кукурузовина 
је служила као сточна храна за говеда. Кошеви за жито су се правили од прућа и лепили 
иловачом. Кошеви за кукуруз су такође били од оплетеног прућа, али се нису облепљивали 
иловачом.

У Војној граници се прво гајила пшеница беле влати, да би од почетка XX века почела 
да се сеје пшеница „црвенка”. Понекад се сејала и пшеница помешана са ражи. Пшеница се 
сејала „из руке”, на земљи која се орала у марту или априлу (тзв. угарење). Сејачи су грабили 
семе из торбе и бацали га у правилним замасима по њиви. Сетва стрних жита, грахорице и 
других крмива обављана је ручно.

Пшеница и друга жита су се жњели српом који је по оштрици имао зубиће. Косиле су 
се: детелина, стрна жита, трава, кудеља, грахорица, луцерка... Касније се косила и пшеница 
која не би полегла. Детелина, трава и луцерка су остављане на њиви, а потом су превртане 
вилама да се боље осуше. На косу се намештала тзв. тоља, савијени прут који је кошевину 
слагао у правилне откосе.

Жене су скупљале откосе 
жита српом или ваговом и слагале 
их у снопове, а потом их везивале. 
Везивање је вршено у рану зору, 
по роси, ужадима која су прављена 
од уплетеног или увезаног жита. 
Понекад је уместо оваквих ужади 
коришћен шаш. Снопови су уве-
че денути у крстине или деветице 
и вожени кућама на запрежним 
колима. У крстину је ишло десет 
снопова, а у крст двадесет снопова. 
У двориштима су прављене кама-
ре жита са тзв. заклопом, да би се 

Вршалица у Босуту

Моба на вршидби у Босуту
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спречило закишњавање.
Пре појаве вршалица, жито је вршено на гувну, тако што се бацало по сто снопова на 

једног коња који је газио. Стока је везивана за стуб и терана да гази простор за млаћење жита. 
Током вршења, слама је превртана дрвеним вилама.

Прве механичке вршалице су биле на коњски погон. Касније се појављују парне врша-
лице, а још касније вршалице на тракторски погон. Вршалице су имале дреш и елеватор. 
Једну вршалицу је опслуживало по десетак људи. У сезони су вршалице ишле од куће до 
куће. Комшије, рођаци и пријатељи су долазили „на мобу”, да носе џакове, дену сламу и сл.

Школовани граничарски српски официри саветовали су сељаке како да боље обрађују 
оранице, како да саде воће и поврће, нарочито кромпир, који је тек почињао да се користи 
у исхрани. Баштованлук је постојао једино по варошима, док по селима није био развијен. 
Повртларство није никада било нарочито развијено у Босуту, због лошег квалитета земљишта. 
Уз реку Босут поједини мештани су гајили паприку, купус, парадајз и лубенице. Остали 
Босућани углавном држе баште за сопствене потребе.

За време Војне границе сејао се дуван за властите потребе и за продају. После укидања 
Војне границе држава је преузела контролу над узгајањем дувана. Финанси су контролисали 
да ли је пријављен сав засејани дуван и, уколико би открили да је неко утајио засад дувана, 
секли су стабљике.

Репа је вађена ручно, дворогим вилама. Потом је чишћена, одсецани су лист и глава, а 
сама репа бацана је на гомиле. Касније је репа ручно товарена великим репарским вилама 
на запрежна кола.

Почетком XX века почела је да се сеје детелина.
Мештани који су имали испод 10-так јутара ораница, надничили су код других газда. 

Надничари су зарађивали дневнице у брању кукуруза, на радовима око вршалице, киријању 
запрежним колима, орању, сечи кукурузовине, утоварању кукуруза у чардаке у јесен, круњењу 
кукуруза у зимским и пролећним месецима...

Надница за ручно брање кукуруза у Босуту износила је септембра 1901. године 100 фи-
лера. Иста цена је била у Лаћарку, Мартинцима, Кузмину и Грку. Маја 1905. године у Босуту 
је надница за копање била од 1 до 1,40 К. Наднице су повећаване наредне две године, а онда 
су почеле да падају. Тако је маја 1908. године копач у Босуту добијао од 120 до 140 филера, 
без хране, за рад од 6 сати ујутру до 18 часова увече.6

Пре него што је 1932. године завршен насип од Жупање до Сремске Митровице и устава 
на ушћу Босута у Саву, босутски атари су често били плављени. Велика материјална штета 
је доводила становништво до ивице глади. Држава углавном није интервенисала, осим у 
случају највећих поплава 1924. и 1932. године, када је добијена помоћ у житу и новцу, као 
и пакети Црвеног крста. Дешавало се да људи пресејавају њиве, пошто би се вода повукла 
у речно корито. Босутски ратари су често пута у пролеће изнова пресејавали поплављена 
поља под пшеницом, када би после повлачења воде сејали кукуруз. Тада би до наредне жетве 
Босућани јели кукурузни хлеб, уместо пшеничног. Вода у атарима је умела да се задржи и 
до месеца маја, уколико би падавине биле обилне. У том случају, у јуну су могли да се сеју 
само „мухар и ситна проја”.7 Зато је водоплавно земљиште углавном служило за ливаде, на 
којима се напасала крупна и ситна стока.

Осим поплава, летини су наносиле штету суше, град и медљика. Године 1902. у Босуту 
је због суше настала штета на 1.132 јутра кукуруза. Штета је износила ¾ годишњег рода, па 

6  Раденић А, Положај и борба сељаштва у Срему од краја XIX века до 1914, Београд, 1958, 111-112
7  Козобарић Ј, Православна српска парохија у Грку крајем 1910. године, Срем. Карловци, 1911, 64
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је отписано 1.103 К и 28 f пореза.8 
Лед је потукао житна поља у Босу-
ту 1909. године.9 Крајем јуна 1963. 
године дошло је до већег оштећења 
пољопривредних усева од града.10 
Медљика (магла хрђа) је погађала 
усеве у пролеће, после силних 
киша.

Птице, а нарочито врапци 
чинили су много штете летини. 
Зато су граничари морали да их 
уништавају.11 Такође велику ште-
ту су чиниле: дивље свиње, зече-
ви, срне, јазавци и друге дивље 
животиње. У време Војне границе 
забележени су случајеви најезде 
скакаваца који су пустошили поља под усевима.

Први трактори који су стигли после рата били су немачки „Ланц Булдог” и амерички 
„Фордсон”, који су имали гвоздене точкове и канџе. Потом је стигао домаћи „Задругар”, 
звани још и „Лола”, са погоном на бензин, направљен у „Раковици”. Током 50-тих година, 
су стигли „Задругар 50/И” са дизел машином и гусеничари „Фиат”, „Вендер”, „ТГ 50” и „ДТ 
54”, а нешто касније „Фергусон” од 28 КS, са бројним прикључцима, „Зетор супер”, „Утос”, 
„Минеаполис”, „Беларус”, „Фе 35”, „Фе 65”... Данас су у употреби трактори марке: „Џон Дир”, 
„Фергусон”, „Фиат”, домаћи „ИМТ”...

Око 1955. године стижу прве самовезачице, домаће производње „Победа”, које су до-
ста убрзале жетву стрних жита. Нешто касније, крајем педесетих година, стигао је први 
комбајн, мађарски „Емаг”. У исто 
време у употребу улазе и прве ва-
дилице за репу, као и косилице за 
траву и детелину. Данас су у упо-
треби комбајни марке: „Џон Дир”, 
„Клас”, „ФМЦ”, домаћи „Змај”...

Током шездесетих годи-
на наступа права револуција у 
пољопривредној производњи 
стрних жита и кукуруза, увођењем 
хербицида против широколисних 
корова, инсектицида и разних пе-
стицида. Истовремено у употребу 
улазе и разне прскалице.

За време Аустроугарске, оп-
штине су постављале и плаћале 

8  Извештај о пословању управног одбора и о стању управе Жупаније Сриемске за управну годину 1902, Вуковар, 1903, 337
9  Извештај о стању јавне управе у Жупанији Сријемској за управну годину 1909, Вуковар, 1910, 295
10  Летопис Основне школе у Босуту
11  Таубе Ф. В, Историјски и географски опис краљевине Славоније и војводства Срема, Нови Сад, 1998, 41

Трактор на босутским њивама

Трактор „Ланц Булдог”
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пољаре из реда ислужених војника. 
Пољари су материјално одговара-
ли за сву штету насталу на пољима 
које су чували, јер су приликом 
ступања на дужност полагали 
јемство, из којег се намиривала 
штета настала њиховим немаром.

После Другог светског рата 
пољарска служба на територији 
катастарске општине Босут је 
била веома добро организована. 
Постојали су сеоски пољари које је 
плаћала Општина Босут и пољари 
које је плаћала Сељачка радна за-
друга „10. март”. И једни и други 
су били обавезни да чувају како 

приватне њиве, тако и задружно земљиште. Тако је пољар Никола Милутиновић за плату од 
3.000 динара, колико га је плаћао МНО Босут, чувао приватне њиве у Босуту, док није био 
у обавези да чува плацеве и баште. Сељачка радна задруга „10. март” имала је три пољара: 
Драгића Миражића, Милана Војновића и Жарка Гавриловића, који су чували њиве за плату 
од 250 „трудодана”. Казне су наплаћиване од власника стоке ухваћене у штети у зависности 
од врсте стоке која је направила штету: за гуске и патке 10 динара по комаду, за ситну стоку 
15 динара по комаду, за крупну стоку 40 динара по комаду. Пољари су обавештавали влас-
нике стоке о учињеној штети, а потом је излазила комисија на терен како би утврдила износ 
обештећења. Казна од 100 динара наплаћивана је за гажење колима ораница и усева, као и 
за крађу дрва. Казне су такође наплаћиване за крађу жита, кукуруза, кукурузовине, траве, 
детелине, грахорице, бундева... Уколико пољари не би ухватили починитеља штете, били 
су у обавези да сами плате штету власнику њиве. Четворица босутских пољара су склопила 
уговор 1952. године са НОО Босут, по којем су се обавезали да ће за суму од по 1.000 динара, 
које им је плаћао Народни одбор Среза сремскомитровачког, контролисати развијање ште-
точине дудовца и узимати узорак који се слао на стручну анализу.12

Данас је пољарска служба слабије организована, премда последњих година постоји 
иницијатива за поновно увођење пољара који би чували сеоске атаре.

ВЕЛИЧИНА И СТРУКТУРА ЗЕМЉИШНОГ ПОСЕДА

У XVIII и XIX веку обрадива земља се продавала за 100-150 круна по јутру. Почетком 
XX века боља земља која није била водоплавна, достизала је цену од 400-600 круна по јутру.13 
Обрадиво земљиште у Бачкој је било много скупље, па су се многи сељаци досељавали у 
Срем и куповали оранице од бивших чланова породичних задруга.

У Босуту се 1905. године становништво претежно бавило ратарством. Главни извор 
издржавања за 184 породице са 677 душа била је обрада властите земље, односно земље 
узимане под закуп или „на половину”. Надничара са кућом и мало земље било је 5 породица 

12  НОО Босут – редовна акта 1950-54, ИА Срем, Сремска Митровица
13  Козобарић Ј, Православна српска парохија у Грку крајем 1910. године, Срем. Карловци, 1911, 64-65

Трактор „Фордсон”
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са 17 душа, док је надничара који су имали само кућу без земље било 31 породица са 103 
душе. Без куће и земље било је 11 надничарских породица са 21 душом.14

Општина Босут је 1935. године у свом атару имала 3.737 к. ј. и 512 кв. хв. земљишта.15

Године 1938. у Босуту је било укупно 214 поседа обрадивог земљишта (1.946 к. ј. и 1.421 
кв. хв.). Под ораницама је било 186 поседа (1.858 к. ј. и 924 кв. хв.), под виноградима 2 поседа 
(1.153 кв. хв.), а под воћњацима 161 посед (87 к. ј. и 944 кв. хв.). Структура земљишног поседа 
у Босуту је била таква да је преовладавао ситан посед.

Величина земљишног
поседа

Број земљишних
поседа

испод 1 јутра 12
1-2 јутра 27
2-3 јутра 35
3-4 јутра 22

4-5 јутара 50
5-6 јутара 28
6-7 јутара 73
7-8 јутара 45
8-9 јутара 18

9-10 јутара 113
10-11 јутара 94
11-12 јутара 150
12-13 јутара 62
13-14 јутара 95
14-16 јутара 118

16-20 јутара 264
20-25 јутара 230
25-30 јутара 332
30-40 јутара 135
40-50 јутара 45

Поседи ораница, винограда и воћњака према величини
у селу Босуту 1938. године

У селу је било највише поседника који су имали између 16 и 30 јутара земље, док није 
било ни једног поседника који је имао више од 50 јутара обрадивог земљишта.16 Забележено 
је да је само велепоседник Жунтер из Сремске Митровице имао велико имање у Босуту пре 
Другог светског рата.17

14  Марковић Р, Срби у Срему и осечкој околици по занимању 1905., Сремски Карловци, 1919, 5
15  Архив Војводине Нови Сад, Ф126/II-5637/37
16  Гаћеша Н. Л, Земљишни власнички односи у Војводини уочи Другог светског рата, Нови Сад, 2007, 58, 83
17  Чекеринац И, Село Босут у рату, Нови Сад, 1968, 100
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Половином 1959. године у Босуту је без земље било 38 домаћинстава, до 5 к. ј. поседовало 
је 95 породица, од 5-10 к. ј. обрађивало је 68 фамилија, од 10-15 к. ј. 45 домаћинстава, док је 
земљишни максимум од 17 к. ј. поседовала 21 босутска породица. Укупно је у селу било 267 
домаћинстава која су поседовала 1.750 катастарских јутара обрадивог земљишта. Истовремено 
је у селу узгајано око 200 грла говеда, 150 коња, 600 оваца, 1.800 комада свиња.18

Према извору прихода из којих су се издржавала, домаћинства су 1971. године имала 
следећу структуру:19

Ред.
број Делатност Број

домаћинстава
1. Пољопривреда 272
2. Мешовита 46
3. Непољопривредна 78

Укупно: 396

Према величини земљишног поседа, домаћинства су 1971. године, имала следећу 
структуру:20

Ред.
број

Величина земљишног 
поседа

Број
домаћинстава

1. Без земље 40
2. До 0,10 ha 34
3. 0,11-0,50 ha 69
4. 0,51-1,00 ha 35
5. 1,01-2,00 ha 81
6. 2,01-3,00 ha 50
7. 3,01-4,00 ha 25
8. 4,01-5,00 ha 20
9. 5,01-6,00 ha 12
10. 6,01-8,00 ha 18
11. 8,01-10,00 ha 11
12. 10,01-15,00 ha 1
13. Преко 15,01 ha 1

Укупно: 397

Године 1971. у Босуту је било 2827.66.08 ha земљишта, од чега 1882.34.93 ha друштвеног 
и 945.31.15 ha приватног земљишта. Према култури, босутско земљиште се разврставало на 
следећи начин:21

18  Акциони програм Земљорадничке задруге Босут за 1959-1960. год., ИА Срем, Срем. Митровица
19  Урбанистички план МЗ Босут до 2000. године, СО Сремска Митровица, 1983
20  Исто
21  Исто
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2827.66.08 ha
укупна површина босутског атара 1971. године

457.31.82 
ha

неплодног 
земљишта

2370.34.26 ha
плодног земљишта

1874.92.64 ha
пољопривредног земљишта

495.41.62 
ha шуме

1866.74.08 ha
обрадивог земљишта 8.18.56 ha 

пашњака1842.91.65 ha 
њива

23.67.72 ha 
воћњака

00.14.71 ha 
винограда

Према попису из 1991. године у Босуту је обрадиво земљиште покривало 1863.90.00 ha, 
односно 65,9% укупне површине босутског атара. На једног земљорадника долазило је 8,8 ha 
ораница. Више од пола њива су биле у друштвеном власништву „Митросрема”.22

Данас у Босуту има укупно 1.163 хектара 29 ари и 10 м2 у приватној својини и 586 хектара 
99 ари и 41 м2 у државној својини.

Преглед површина пољопривредног земљишта по облицима својине у 
катастарској општини Босут 2012. године

Обрадиво
пољопривредно
земљиште у ха:

Необрадиво 
пољопривредно
земљиште у ха:

Пољопр. 
земљиште 
укупно:њ
иве

вртови

воћњ
аци

виногради

ливаде

укупно

паш
њ
аци

рибњ
аци, 

трстици и 
мочваре

остало 
земљ

иш
те

приватна 
својина

1144,6937

0

11,5691

0 0

1156,2628

3,7137

0

3,3145

1163,2910

државна 
својина

583,7937

0 0 0 0

583,7937

3,0212

0

0,1792

586,9941

22  Ћурчић С, Ђуричић Ј, Марјановић В, Општина Сремска Митровица, Нови Сад, 2002, 257
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КОМАСАЦИЈА

Током 1962. године извршена је класификација босутског атара први пут после распада 
Аустро-Угарске монархије 1918. године. На основу захтева Земљорадничке задруге Сремска 
Рача, решењем Скупштине општине Сремска Митровица од 30. децембра 1963. године, 
одређена је комасација земљишта, уз извођење мелирационих радова у катастарским оп-
штинама Сремска Рача и Босут. Комасација у Босуту је започела 1964. године, а настављена 
је током 1965. године.

Комасација је изведена да би се објединили ситнији поседи, исправиле међе, средили 
имовинско-правни односи, изградили атарски путеви и канали за погоднији приступ њивама, 
извела хидротехничка мелиорација, добиле парцеле правилног облика које су економичне 
за обраду...

Земљиште за комасацију је разврстано у шест класа. Материјал за комасацију је био 
изложен на јавни увид и свако је имао могућност приговора уколико није био задовољан 
комасационим решењем. Због изградње нове мреже атарских путева и канала, сваком комаса-
ционом учеснику додељено је 3% мање површине земљишта. Такође, комасациони учесници 
су у року од 5 година морали да плате Земљорадничкој задрузи у Сремској Рачи трошкове 
комасације, новцем или одговарајућим површином земље. Учесници комасације су морали 
да исеку стабла, ископају пањеве, искрче међе и шикаре на свом земљишту најкасније до 15. 
марта 1965. године.

Приликом расподеле земљишта из комасационе масе, Комисија за комасацију је водила 
рачуна да сваком комасационом учеснику додели земљиште исте културе и квалитета, по 
могућности на истој локацији, као и земљиште које је унео у комасациону масу. То, наравно, 
није било могуће у свим случајевима, па је било доста незадовољних учесника комасације. 
Накнада за дугогодишње засаде, зграде и објекте исплаћивана је по прописима који су важили 
за експропријацију. Након комасације сви сеоски пашњаци су претворени у оранице, па се 
прешло на стајски тип узгоја стоке.23

Сточарство

Приликом насељавања Босута нису постојали добри услови за ратарство, али је терен био 
погодан за сточарство. За време Војне границе Босућани су се, због лошег квалитета земље, 
малог катастарског поседа и честих поплава, примарно бавили сточарством. Овакво стање 
се задржало све до 60-тих година XX века, када су преорани сеоски пашњаци.

За време Војне границе било је доста говеда, свиња, оваца и коња ситне пасмине. У 
великом броју је гајена перната живина: ћурке, гуске, патке, кокошке... Осим волова који су 
служили за обраду земље и вучу кола, сва остала стока је зиму проводила на отвореном, у 
сталној потрази за жиром храста и букве и корењем биљака и дрвећа. Коњи су проводили 
дане и ноћи на ливадама и пашњацима. Власници им нису давали зоби, нити сена. Краве су се 
телиле такође напољу и телад су расла у стаду, све док се сама не залуче. Краве су нередовно 
или никако мужене. Крда свиња су сама тражила храну по шумама и мочварама. Дешавало 
се да се не врате на салаше и, при трећем прашењу, начисто подивљају. Није вођено рачуна 
о селекцији стоке, већ су се домаће расе често укрштале са дивљим свињама и коњима. Због 

23  Летопис Основне школе у Босуту
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лоших услова у којима је стока живела, биле су честе болести, епидемије и помори.24 Тако 
је забележено да су у великој зимској мећави, која је у Срему трајала од 23. јануара до 28. 
марта 1773. године, страдале готово све краве и овце, због тога што нису биле у стајама, већ 
по пољанама.25

Почетком XX века у Босуту још увек није било уведено храњење стоке у шталама, већ се 
марва држала преко целе године на пашњацима. Стока се напасала на око 600 катастарских 
јутара пашњака, који су се простирали на Полоју, уз леву обалу реке Босут, на Вратичком 
пољу, где се стока напасала преко целе године и Широком пољу где се напасала само крупна 
стока од маја до децембра.

Крупна и ситна стока се напасала на посебним деловима пашњака, и било је строго 
забрањено њено мешање. Заступници управне општине Босут донели су закључак 1900. годи-
не да се један део општинског пашњака Широко поље забрани за употребу теглеће и крупне 
стоке, да би се ту напасала стока за време пољских радова. Овај закључак је одобрен и про-
веден од стране краљевске котарске области.26 Такође, Народни одбор Општине Босут донео 
је после рата одлуку да се на сеоским пашњацима повуче бразда која би строго раздвајала 
простор за напасање ситне и крупне стоке. Зато су потеси на Широком пољу названи Мали 
и Велики забран.

На пашњацима су постојали јавни бунари који су служили за појење стоке. О њиховом 
одржавању је бринуо НОО Босут, који је прикупљао понуде за чишћење и одржавање бунара, 
набављао валове и канте за појење стоке.

Општина Босут је одређивала ко може напасати стоку на пашњацима и колику паша-
рину за поједину врсту стоке треба да плати. НОО Босут је 1953. године наплаћивао испашу 

24  Енгел Ф. Ш, Опис краљевине Славоније и војводства Срема, Нови. Сад, 2003, 32, 57-59
25  ИАБ-10-1369-2-79
26  Извештај о пословању управног одбора и о стању управе Жупаније Сриемске за управну годину 1900, Вуковар, 1901, 164

Пашњак Широко поље
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на босутским пашњацима: 30 динара за 
ситну стоку и 300 динара за крупну стоку, 
по грлу.

Домаћини нису могли сами да чувају 
стоку на пашњацима, већ су морали да је 
предају на чување пастирима, на посебно 
одређеним местима са којих се тера марва 
на испашу. За сваку врсту стоке бирао се 
посебан пастир на период од годину дана. 
Он је за свој рад примао месечну плату из 
општинске благајне. Домаћинства која су 
имала преко 20 комада крупне стоке има-
ла су право на сопственог пастира. Пасти-
ри су били одговорни за стоку на испаши. 
Ноћна паша није била дозвољена и стро-
го је кажњавана. Није било дозвољено 
напасање стоке ван пашњака, по лива-
дама и ораницама. На ливадама се стока 
могла напасати само од месеца септембра 
до априла. У Босуту су сеоски пастири, 
између осталих, били: свињар Јоса Жгеља 
и Петар (Цвеје) Новоселац (1895-1965).

Власт је веома водила рачуна о на-
бавци племенитих приплодних грла. 
Жупанијске власти су општинама 
додељивале пастуве, бикове и нерастове 

племените расе, који су чувани по општинским стајама за приплод. У Босуту се општинска 
стаја са приплодним биковима и нерастовима налазила у центру села, одмах иза општине 
и бележниковог стана. Почетком XX века у свим општинама су била устројена општинска 
сточарска повереништва.27

После рата је приплодни бик Земљишне заједнице Босут предат на коришћење СРЗ „10. 
март”, заједно са земљиштем. Сељачка радна задруга је 1953. године наплаћивала 400 динара 
за припуст бика, па су одборници НОО Босут постављали питање где се налази бик бивше 
земљишне заједнице.

Између два рата у Босуту се гајило и до 7.000 комада свиња, 350 грла говеда (од тога 150 
крава музара) и око 3.000 оваца.28

Сточном трговином су се бавили марвени трговци, али и граничарски официри, подо-
фицири и свештеници. Трговина је била развијена у Шиду, Митровици и Руми, где су људи 
возили стоку, житарице и другу робу ради продаје. Пар дебелих свиња коштао је 1777. године 
у Срему и Славонији од 30-34 форинте, док је цена у Бечу за исти пар достизала 40 форинти.29

Свиње су кријумчарене или увожене у Срем из Србије и Босне. Трговци су свиње терали у 
Велику Кањижу на пијацу, а одатле даље у Еденбург, где су сваке недеље долазили аустријски 

27  Извештај о стању јавне управе у Жупанији Сријемској за управну годину 1909, Вуковар, 1910, 197
28  Чекеринац И, Село Босут у рату, Нови Сад, 1968, 18
29  Таубе Ф. В, Историјски и географски опис краљевине Славоније и војводства Срема, Нови Сад, 1998, 37

Пашњак Широко поље (на слици Бранко Бродалић)
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трговци. Они су купљену стоку терали у Беч и даље, у Баварску, Саксонску и Франачку.30

Почетком XX века најближа места у којима су одржавани недељни свињски сајмови били 
су Ердевик и Митровица. На овим сајмовима је био осигуран ветеринарски надзор. Године 
1907. уређена су сајмишта за стоку у Ердевику, Кукујевцима и Моровићу.31 Општина Кузмин 
је 1911. године утврдила недељни сајам за робу и ситну стоку.32

Најближе железничке станице у Жупанији Сремској, на којима се могао вршити утовар 
стоке, биле су у Шиду, Кукујевцима и Митровици. Од 1912. године стока се товарила и на 
железничкој станици у Грку.

СВИЊАРСТВО

За време Војне границе велики број свиња је гајен у Босутским шумама које су биле 
богате храстовим и буковим жиром и корењем папрати. Сељаци који су своје свиње терали 
у жирење, морали су да плате по комаду четири гроша за два месеца испаше. Сваки регруто-
вани граничар могао је бесплатно да тови 15 свиња у државној шуми. За сваки комад преко 
тога плаћао је на име таксе за жирење 6, 9 или 12 крајцара, у зависности од величине крмета. 
Житељи Провинцијала су жирење свиња плаћали скупље. За време жирења ни један пас није 
смео да буде у шуми, јер би га свиње одмах растргле.33 Они који су имали већа крда свиња, 
терали су их у јесен у Србију или Босну, где је било доста букових шума. Када би жир под-

30  Енгел Ф. Ш., Опис краљевине Славоније и војводства Срема, Нови Сад, 2003, 368
31  Извешће о стању јавне управе у Жупанији Сриемској за управну годину 1907, Вуковар, 1908, 245
32  Извештај о стању јавне управе у Жупанији Сријемској за управну годину 1911, Вуковар, 1912, 174
33  Таубе Ф. В, Историјски и географски опис краљевине Славоније и војводства Срема, Нови Сад, 1998, 22, 37

Исајловића сокак у Босуту 1958. године (на слици Анђелко, Мирослав и Мирјана Вучетић)
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бацио, свиње су храњене кукурузом. Зими 
су свиње ровиле по пашњацима у потрази за 
корењем дрвећа и биљака.

Испочетка су гајене полудивље свиње 
црно-зелене длаке. Тек касније почиње узгој 
црне и беле мангулице (ласе). Сремске мангу-
лице су прасиле по 5-6 прасића који су сиса-
ли седам недеља. Раса мангулице се кварила 
укрштањем са кријумчареним свињама из 
Турске.

Временом, осим мангулице, почињу 
да се гаје: фајферице, моравке, црне срем-
ске (буђановачке) свиње, мале беле сремске 
свиње, а нешто касније и расе са већим про-
центом меса: јоркширске и енглеске беркширске свиње. У новије време гаје се: дурок, јоркшир, 
холандска раса ландрас и пијетрен, који се често међусобно укрштају.

ОВЧАРСТВО И КОЗАРСТВО

Поткрај XVIII века у Срему су се много више држале овце него свиње, због бројних 
пашњака. Нису била ретка стада која су бројала и до 1.000 оваца. Осим меса, знатан приход 
је долазио од вуне, која се продавала за 30 до 32 форинте.

За време Војне границе гајене су разне врсте оваца, али су најбоље биле македонска раса 
која је давала квалитетну вуну и влашка раса која је давала доста вуне. Осим њих, гајиле су 
се клементинске овце, а много ређе и овце аустријске расе.

Овце су и лети и зими држане под ведрим небом, на пашњацима. Стрижа оваца се 
обављала само једанпут, крајем марта, пошто би се старе овце ојагњиле. Од маја до краја 
августа чобани су овце увече дотеривали кући. Од почетка новембра овце су остављане на 
испаши и дању и ноћу. Уз њих је увек био пастир. Прихрањивале су се сеном и сољу тек по-
што би пао снег. Због лоших услова у којима су држане, веома често су их нападале болести: 
шуга, метиљ и богиње.34 Вукови су причињавали велику штету стадима. Орлови су умели 
да однесу понеко јагње.

Почетком XX века овчарство је свуда стагнирало због метиља, ниске цене вуне, као и 
због учесталих деоба пашњака.

За време Војне границе било је забрањено узгајање коза, јер су чиниле велику штету 
шумама и садницама, нарочито белом дуду који је узгајан због свиларства. Упркос забрани, 
људи су држали козе, пре свега због коже која је била на цени.35 У новије време козарство 
није развијено у Срему.

ГОВЕДАРСТВО

У Жупанији Сремској су испочетка гајена само говеда подолске расе. Почетком XX века, 
осим подолаца, почињу да се гаје: сименталска, пинцгавска и беланска раса говеда, затим 

34  Енгел Ф. Ш, Опис краљевине Славоније и војводства Срема, Нови Сад, 2003, 358-361
35  Таубе Ф. В, Историјски и географски опис краљевине Славоније и војводства Срема, Нови Сад, 1998, 38

Мангулица
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шарена пасмина говеда, као и бонјхадска раса и буша једнобојне длаке.
Општина Босут је добила од Краљевске земаљске владе 1900. године два бика подолске 

расе у вредности од 200 круна, у циљу унапређења расплодног сточног фонда.36 Субвенцијом 
Краљевске земаљске владе од 1909. године Општина Босут је добила два приплодна бика 
сименталске расе и два приплодна нераста буђановачке расе.37

Млеко се препуштало теладима за исхрану, јер се рогата марва није музла, због номадског 
начина гајења. Сточари нису имали сенокосе, већ су говеда хранили по пашњацима. Значајан 
приход од говеда граничари су остваривали продајом кожа.38

КОЊАРСТВО

Коњи су држани у Војној граници како због радне снаге, тако и због војне службе. Крајем 
XVIII века у Срему је било веома мало коња који су могли да задовоље строга граничарска 
правила, која су налагала да хусарски коњ мора да мери 14 шува.39 Јахаћих коња није било 
довољно, па су куповани у Мађарској и Турској. При полудивизионима су набављани пастуви 
за расплод. Ждребе које није било погодно да се развије у пастува кастрирано је у 22. или 
23. месецу живота. Ради спречавања препродаје и крађе, ждребад су жигосана испод гриве 
почетним словом пука или батаљона.40

За време Војне границе држани су највише коњи ердељске расе, да би крајем XIX века 
почели да се узгајају коњи расе нониус, као и мешанци нониуса и ердељског коња. Касније 
се узгајају коњи расе норик (штајерац) и липицанери.

Скоро свака кућа која је имала обрадивог земљишта, гајила је барем један пар коња. 
Сељаци су држали коње на пашњацима и давали су им помало зоби. Коњи су зими пуштани 

36  Извештај о пословању управног одбора и о стању управе Жупаније Сриемске за управну год. 1900, Вуковар, 1901, 275, 285
37  Извештај о стању јавне управе у Жупанији Сријемској за управну годину 1909, Вуковар, 1910, 301
38  Енгел Ф. Ш, Опис краљевине Славоније и војводства Срема, Н. Сад, 2003, 362-363
39  Исто, 296-297; Један „шув” је дугачак две шаке и два палца (прим. аут.)
40  Исто, 363-365

Говече подолске расе Крава буша и теле
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на испашу, да се хране коровом и увенулом травом испод снега, а веома ретко им је давано 
сено и зоб. Коњи су били мали, али веома издржљиви и дурашни. Преваљивали су велике 
раздаљине и носили велики терет. Добар коњ способан за ношење терета коштао је око 37 
форинти. 

Почетком XX века вршено је оплемењивање коња, тако што је стари сремски, посав-
ски и граничарски коњ (дурон), који се одликовао ниским стасом, али великом снагом и 
издржљивошћу, укрштан са арапском, липицанерском, полуенглеском и норманском расом. 
Касније су се све више гајили коњи липицанске и енглеске крви. У Босуту почетком XX века 
није било знаменитијих коњара као у другим местима.

ЖИВИНАРСТВО

Главна препрека развоју живинарства у Граници било је мноштво лисица и птица 
грабљивица. 

Граничари нису много држали кокошке, гуске и патке, али јесу ћурке које су саме тра-
жиле храну по шумама, а увече се враћале кући.41 Нешто мање су се гајиле гуске, немачке 
и турске патке и кокошке. Пар гусака је коштао 24 крајцаре, пар патака 16 крајцара, а пар 
кокоши од 12-15 крајцара.42 У Босуту су највише држане гуске и патке које су се храниле на 
рекама и на многобројним барама.

Раније су се гајиле дивље кокошке, загорска, приморска и босанска живичарка. Такође 
се гајила и украсна живина: кикирези и морке. Потом су се гајиле расе кокошака: родајланд 
и легхорн, а у новије време беле и црвене расе кокошака.

СВИЛОГОЈСТВО

У другој половини XVIII века у Митровачком котару је сађен бели дуд, због веома 
уносног гајења свилене бубе. Дудови су сађени дуж друмова, по баштама и ливадама и веома 
брзо су се развијали.

У Петроварадинском пуку свилогојство је уведено 1761. године, и за кратко време вео-
ма се раширило међу становништвом. Власти су бесплатно делиле саднице дуда и „бубино 
семе”. Бечка Комерцкаса (Commerzkasse) куповала је осушена јаја свилене бубе, коконе, по 45 
крајцара, а касније по 40 и 35 крајцара за фунту.43 Команде пукова су организовале курсеве 
за гајење свилене бубе. У Моровићу и Митровици су постојале предионице за одмотавање 
свилених чаура.44 Посао око узгоја свилених буба трајао је шест недеља и падао је у време када 
није било пољских радова.45 Свилогојством су се бавили сиромашнији слојеви становништва.

Почетком XX века гајење свилене бубе је у опадању, да би током Првог светског рата 
сасвим замрло.

После Другог светског рата постојала је идеја да се у Босуту обнови свилогојство. Главни 
савез земљорадничких задруга Србије препоручио је 1949. године свим задругама гајење 
свилене бубе. Сељачка радна задруга „10. март” се бавила прикупљањем свилених чаура. 
Једно време је на потесу Тања постојала дудара за узгој свилене бубе.

41  Таубе Ф. В, Историјски и географски опис краљевине Славоније и војводства Срема, Нови Сад, 1998, 39
42  Енгел Ф. Ш, Опис краљевине Славоније и војводства Срема, Н. Сад, 2003, 369
43  Таубе Ф. В, Историјски и географски опис краљевине Славоније и војводства Срема, Нови Сад, 1998, 31
44  Срем у прошлости, књига II, Сремска Митровица, 1986, 70
45  Енгел Ф. Ш, Опис краљевине Славоније и војводства Срема, Нови Сад, 2003, 354-355
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ПЧЕЛАРСТВО

Током XVIII века пчеларство је у Срему било веома неразвијено и једва је покривало 
ионако малу потражњу за пчелињим производима. У целој Војној крајини је било око 30.000 
кошница. Пчелари су сами плели примитивне кошнице плетаре од трске, паветине или врбе, 
лепећи их споља и изнутра крављом балегом. Приликом врцања меда, пчелари су убијали 
цело пчелиње друштво потапањем у воду, димом или сумпором. Једна кошница је давала 
од 15-30 фунти меда и воска. Фунта меда помешаног са воском коштала је од 6-9 крајцара, 
па је зарада у доброј години била од 4-7 форинти по кошници. Житељи Провинцијала који 
су доносили пчелиња друштва на испашу у Границу, плаћали су око Ивандана накнаду у 
висини од 6 крајцара по кошници.46

Најпознатији босутски пчелар, учитељ Миливој Чудомировић, писао је у „Српском пче-
лару” из 1897. године да је босутски атар нарочито погодан за ливадску испашу. Пре изградње 
босутске уставе, када је Сава плавила земљиште у околини села, по ливадама, пашњацима 
и речним обалама су бујале траве и друго медоносно биље. У Босуту је била веома значајна 
багремова и липова испаша. Јесења паша је такође била веома богата, јер су се поља белила од 
старачца. Такође, по прудовима и исушеним барама је било доста љутића и коњског босиљка. 
У приобаљу Босута и Саве заступљен је багремац.

Учитељ Чудомировић је 1896. године са кошницама американкама Живановићеве 
конструкције у просеку добијао 18 кг меда по пчелињем друштву. До Ивањдана су се пчеле 
добро ројиле, али после ивањданских киша је престајало ројење. Било је доста паројака који 
су успевали себи за зиму да припреме довољно хране. Цена меда није била задовољавајућа.

Миливој Чудомировић је 1901. године имао павиљонски пчелињак који је вредео око 
300 круна. На учитељским скупштинама у Митровици читао је своје радове о пчеларству и 
трудио се да популаризује пчеларење међу учитељима и ђацима.47

Такође, учитељ Миливој се трудио да пренесе своје пчеларско знање на ђаке, па је у ту 
сврху оформио леп школски пчелињак у Босуту. Осим тога, написао је и корисну књижицу 
„О школским пчелињацима” коју је објавио 1901. године у Панчеву.

Миливој Чудомировић је писао у „Српском пчелару” 1897. године да у Босуту има до-
ста пчелара, али да сви пчеларе искључиво са вршкама. Учитељ Чудомировић је први у село 
донео кошнице ђерзонке американске конструкције. Он даље пише да су најбољи пчелари 
у Босуту крајем XIX века били ратари: Боја Исајловић, Стеван Бродалић, Живан Миражић, 
Цветин Богдановић и Срета Малешевић. Учитељ је такође пратио рад пчелара у суседним 
селима: Рачи, Кузмину, Мартинцима, Лаћарку, Грку, Моровићу, Јамени, Кукујевцима...48

Године 1953. било је покушаја да се Земљорадничка задруга Босут бави пчеларством. У 
Босуту су после рата пчеларили: Радован Богдановић-Шуга, Славко (Јеремије) Млађеновић 
(1930), Божидар (Благоја) Медић (1952-2010), Љубиша (Страхиње) Миражић, Никола (Емила) 
Спаић и многи други.

СТОЧНЕ БОЛЕСТИ

Крајем XIX века харале су следеће сточне болести: слинавка и шап код говеда, сакагија, 
бедреница, шуга и ждребећак код коња, куга и врбанац код свиња, оспице код оваца, тубер-

46  Исто, 355-358, 411
47  Чудомировић М, О школским пчелињацима, Панчево, 1901, 39, 45
48  Српски пчелар, бр. 6, год. I, С. Карловци, 1897, 96-97; Српски пчелар, бр. 3, год. II, Срем. Карловци, 1897, 41-42
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кулоза и метиљавост код оваца и говеда...
Свињска зараза је владала у Рачи и Грку 1903. године, где је страдало 126 свиња.49 Беснило 

код свиња и паса појавило се 1909. године у Босуту.50 Године 1911. у Босуту је установљено 
27 случајева коњске шуге (Scabies) који су били излечени. Исте године је регистрована сли-
навка и шап.51

Почетком XX века на простору Жупаније Сремске било је свега 15 ветеринара (1 
жупанијски, 11 котарских, 1 градски, 2 општинска) и 2 коњска видара (у Винковцима и 
Инђији).52

За време Војне границе власници паса за које се сумњало да су оболели од беснила, мо-
рали су то одмах да пријаве властима, како би га стрводер убио. Свако домаћинство је могло 
да има само једног пса на ланцу, док су сви пси луталице ликвидирани. Једино су месари и 
ловци могли да држе више од једног пса, али су месарски пси морали бити везани, а ловачки 
пси су морали да носе огрлицу, како не би били убијени.53

ВЕТЕРИНАРСКА АМБУЛАНТА У БОСУТУ

Месна заједница Босут је 1977. године упутила захтев Општинској ветеринарској станици 
у Сремској Митровици, којим је тражила део средстава за изградњу ветеринарске амбуланте у 
Босуту. Месна заједница је обезбедила парцелу за изградњу, скоро сав потребан грађевински 
материјал и радну снагу, док је Ветеринарска станица финансијски учествовала у изградњи 
објекта. По прибављању техничке документације и потребних дозвола, ветеринарска амбу-
ланта је изграђена 1978. године. Објекат нето површине 55 m2, подигнут је на катастарској 
парцели број 218/3 површине 12,50 ари, у Млинској улици.54 У згради ветеринарске амбуланте 
се налазе: канцеларија, санитарни чвор и продајни магацински простор за лекове и сточну 
храну.55 Ова ветеринарска амбуланта је дуго година припадала друштвеној Ветеринарској 
станици „Сава” Сремска Митровица, која је у међувремену приватизована. После Другог 
светског рата у селу је најдуже радио као ветеринар Драгиша Анојчић из Манђелоса. Током 
2000-тих отворена је и приватна Ветеринарска станица „Бавет”, власника Владана Бабића 
из Кузмина.

Воћарство и виноградарство

Фридрих Вилхелм фон Таубе је писао 1777. године да је воћарство слабо развијено у 
Срему, и да се осећа недостатак калемљених јабука, крушака и другог воћа, те да Сремци 
једино у великој мери узгајају шљиву због производње ракије. Такође, сељаци су стајско 
ђубриво чешће извозили у своје шљивике, него на њиве.

Граничари су веома радо садили шљивике који су добро успевали. Свежу шљиву су про-
давали на пијацама или су је употребљавали за производњу ракије, која је такође продавана 
или се користила за властите потребе. Већина шљивика се посушила 1892. године. Разлог 

49  Извештај о стању јавне управе у Жупанији Сриемској за годину 1903, Вуковар, 1904, 143
50  Извештај о стању јавне управе у Жупанији Сријемској за управну годину 1909, Вуковар, 1910, 270, 273
51  Извештај о стању јавне управе у Жупанији Сријемској за управну годину 1911, Вуковар, 1912, 254-255, 257
52  Извештај о стању јавне управе у Жупанији Сријемској за управну годину 1910, Вуковар, 1911, 288
53  Енгел Ф. Ш., Опис краљевине Славоније и војводства Срема, Нови Сад, 2003, 380
54  Архива Месне заједнице Босут
55  Урбанистички план МЗ Босут до 2000. године, СО Сремска Митровица, 1983
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због чега се ово десило није откривен. Њихова обнова је трајала веома дуго и у ту сврху су 
дељене бесплатне саднице шљиве црнице.

Свака месна општина је имала школски или општински врт са садним материјалом. 
Учитељи су у њима подучавали ђаке како да калеме воће на дивљакама добијеним из семена и 
коштица. Највише су калемљене јабуке, а нешто мање крушке, дудови, трешње и вишње, као 
и кајсије и брескве које су калемљене на стабло бадема. Ученицима и другим мештанима су 
бесплатно дељене саднице које су они потом садили код својих кућа. Једино општина Босут 
није могла крајем XIX века да нађе погодно место за свој врт.56 Овај проблем није решен ни 
почетком XX века, иако је општина Босут за ту сврху издвајала значајна новчана средства.57 
Разлог због којег се није могло пронаћи место за општински врт био је у конфигурацији и 
саставу терена, који је био мочваран и подложан поплавама, па се у Босуту воћарство веома 
слабо развијало.

У Босуту су одувек добро рађале: шљиве, јабуке, крушке и ораси, док су слабије успевале: 
вишње, трешње, кајсије и винова лоза.

Премда је Срем познат по веома квалитетној виновој лози која се гаји још од 280. године, 
када је цар Aurelius Probus донео први чокот из Грчке и засадио га на Фрушкој Гори, Босут 
нема погодно земљиште, осунчаност и надморску висину за виноградарство. У Шанчинама, 
где је најбољи терен за узгој винове лозе, постојало је неколико винограда, али су они данас 
преорани.

У Босуту данас постоје мањи приватни воћњаци на кућним плацевима у којима 
доминирају шљиве, ораси и јабуке. Терен Босута је веома погодан за подизање плантажа 
јабуке, али у сеоском атару постоји свега један већи засад јабуке на Кљештевици, у приват-
ном поседу породице Савић.

Шумарство
Шума је у Војној граници било за половину више него ораница. Међутим, ове шуме нису 

биле плански подизане и гајене, већ су биле самоникле. Најзаступљенији су били: храст, цер, 
буква, топола, јова, липа, брест, јасен, јавор, јасика, врба, леска и дивље јабуке и крушке. 
Бреза је било веома мало, а зимзеленог дрвећа није уопште било. Економска добит од шума је 
била безначајна, јер није постојала организована експлоатација. Граничари су огрев и грађу 
добијали бесплатно из крајишких шума. Сеча је била дозвољена само од Михољдана до 
Ђурђевдана, а извоз дрвета из шуме понедељком, уторком и средом. Од шумског богатства 
једино је жир био добро искоришћен за исхрану свиња.

У сваком пуковском округу био је намештен по један шумар, два шумска надзорника на 
коњима и 16 каплара. Седиште шумара Петроварадинског пука било је у Митровици. Када 
би шумски надзорник или каплар ухватио граничара у крађи дрвета, одмах га је предавао 
заповеднику компаније, који га је спроводио у команду на суђење.58

Некада је у Босуту, у данашњој пословној згради Митросрема на ушћу, било седиште 
шумарије Митровачког котара. На основу закључка Главне скупштине Петроварадинске 
имовне општине, седиште котарске шумарије је 1907. године измештено из Босута у Кузмин.59 

56  Извештај о пословању управног одбора и о стању управе Жупаније Сриемске за управну год. 1897, Вуковар, 1898, 261, 275
57  Извештај о пословању управног одбора и о стању управе Жупаније Сриемске за управну год. 1901, Вуковар, 1902, 260-261
58  Енгел Ф. Ш, Опис краљевине Славоније и војводства Срема, Нови Сад, 2003, 32, 57, 234-235, 408-411
59  Извешће о стању јавне управе у Жупанији Сриемској за управну годину 1907, Вуковар, 1908, 161
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Касније је седиште премештено у Вишњићево.
У Босуту су пре Другог светског рата шумари били: Богдан Обрадовић (†1911), Живан 

Спаић, Крста Чанковић (†1924), Славко Пинчић, Бата Миражић, Жарко Миражић, Милош 
Лазовић, Цветин Ристић (из Адашеваца), Милан Миражић (1920). После рата шумари су 
били: Урош Миражић, Сава Станисављевић (1910), Сава Миражић (1920-1953), Вукашин 
Миражић, Милутин Миражић, Драгић Миражић (1930-1993), Миодраг Сушић – Мија (из 
Кузмина), Младен Спаић – Млађа (1926-1996), Пера Легиновић (из Међаша), Драган Јовановић, 
Влада Лозјанин (из Грка), Анђелко Срећковић (из Кленка), Кузман Докић, Горан Трнинић, 
Горан Ђукић (из Јамене) и многи други. Босућани Милан Седларевић и Лаза Војисављевић 
су службовали као шумари у другим местима.

Површина земљишта под шумом у катастарској општини Босут 1952. године је износила 
890 катастарских јутара.60 Шума Кљештевица је искрчена после Другог светског рата и пре-
творена у обрадиво земљиште. Истовремено су подизани засади тополе у Бановом Броду, 
који је после рата додељен шумском газдинству на управу.

Данас у босутском атару под шумом лежи 495 ha, што представља 17,5 % укупне повр-
шине катастарске општине. Уместо некадашњих самониклих шума, доминирају плантаже 
тополе у небрањеном делу босутског атара.61 У Бановом Броду се, осим парцела под топо-
лом, плантажно узгаја семенски храст лужњак. У појасу дуж реке Саве према Мартинцима 
и старој Рачи, крај друмова и атарских путева, као и у приватним шумама расте: багрем, 
храст, јасен, граб, брест, цер, црвена и бела врба, клен, јањ, јаблан, липа, вез, глог, џанарика, 
дрен, дивље јабуке и крушке...

Шумско газдинство Сремска Митровица које је у саставу Јавног предузећа 
„Војводинашуме”, задужено је за газдовање над свим државним шумама у Срему. Шумска 
управа Вишњићево газдује шумама у атару Босута, Сремске Раче и Вишњићева.

Занатство
Веома мали број граничарске деце је изучавао занат, јер је породичним задругама у Гра-

ници било забрањено да шаљу дечаке – будуће војнике на занат без одобрења војне команде. 
Зато су најчешће мушки потомци остајали на земљи, да се баве ратарством и сточарством.

Царица Марија Терезија је 1768. године издала наредбу о еснафима и односима међу 
занатлијама у Војној граници. Тада је основано девет еснафа: ципеларски, опанчарски, чиз-
марски, кројачки, ћурчијски, берберски, браварски, стакларски и бачварски.

Аустријске власти су спутавале развој мануфактуре и занатства на подручју Војне гра-
нице. Током четрдесетих година XIX века у Сремској граници било је 1.500 занатлија и 450 
трговаца.62

Шегрти старости од 12 до 20 година учили су у школама да би стекли звање неког од 
следећих занатлија: абаџија, бачвар, бравар, бријач, чешљар, чизмар, чарапар, димњачар, чет-
кар, клесар, књиговезац, шеширџија, кобасичар, колар, ковач, кожар, кројач, крзнар, личилац, 
лимар, лончар, машиниста, медичар, месар, млинар, опанчар, папучар, пећар, пекар, плетач, 
ципелар, ременар, седлар, стаклар, столар, тапетар, тесар, тискар, ткалац, токар, трговац, 

60  НОО Босут – редовна акта 1950-54, ИА Срем, Сремска Митровица
61  Ћурчић С, Ђуричић Ј, Марјановић В, Општина Сремска Митровица, Нови Сад, 2002, 254
62  Срем у прошлости, књига II, Сремска Митровица, 1986, 26-27, 70
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урар, ужар, зидар, златар...63

Почетком XX века следеће занатлије су биле најтраженије: трговци, гостионичари, 
ковачи, колари, бачвари, ципелари (шустери), воденичари, бербери, столари, зидари, тесари, 
пекари, месари, ћурчије, рибари, чобани...

У време Аустроугарске монархије најбољим понуђачима на лицитацији давани су у 
закуп: касапљење меса, крчмарење пива, вина и ракије, мељава на воденицама и сувачама, 
такса за риболов, такса за ракијске казане, мостарина, дрварина, травнина, наплата места на 
вашарима, продаја стоке добављене из Турске, контрабанда, баждарење... Сеоски мајстори 
у Граници су плаћали по једну форинту за обављање својих заната.64

У Босуту је 1905. године било 6 породица са укупно 25 душа који су се бавили занатима.65

Према „Регистру занатских радњи 1935-1946”, који се водио код Удружења занатлија у 
Сремској Митровици, у Босуту је између 1910. и 1936. године било регистровано 16 занатлија, 
који су своју делатност обављали у селу. То су следеће занатлије (према редоследу уписа у 
регистар):

Занимање Име и презиме Датум уписа у 
регистар

ковач Марко Војновић 14.07.1910.
колар Ђура Бандер 17.11.1910.
месар Алекса Марковић 17.08.1911.
колар Младен Рауш 25.08.1916.

мало зидар Милан Петрењ 17.12.1927.
ковач и поткивач Миливој Рауш 05.01.1928.

млинар Спаса Ердег 30.10.1929.
колар Цветин Белић 17.08.1931.
млинар Антон Ердег 20.09.1931.
берберин Радован Богдановић 23.09.1934.
берберин Давид Бернхард 30.05.1935.
мало зидар Кузман Миражић 15.08.1935.

трикотажа (штрикер, вуновлачар) Живка Миражић 07.10.1935.
берберин Младен Жакић 13.01.1936.
колар Светозар Сарић 22.12.1936.
млинар Стеван Петрењ 24.08.1929.

У истом временском периоду у Сремској Рачи је било регистровано 14 занатлија, док је 
у Кузмину било регистровано 77 занатлија.

Осим горенаведених регистрованих занатлија, у Босуту су пре Другог светског рата ра-
дили: Иван Петрењ (зидар), Милош Воиновић (берберин), Живан Јовановић (берберин), Ђура 
Обрадовић (берберин), Милан Кораћ (берберин из Бухаче), Стеван Дабић (воденичар), Никола 
Лукић (воденичар), Јанош Брунаи (млинар), Милан Миладиновић (зидар), Сава Станисављевић 

63  Извјештај о стању јавне управе у Жупанији Сријемској за управну годину 1912, Вуковар, 1913, 182, 194-197
64  Енгел Ф. Ш, Опис краљевине Славоније и војводства Срема, Н. Сад, 2003, 134, 328
65  Марковић Р, Срби у Срему и осечкој околици по занимању 1905, Сремски Карловци, 1919, 5
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(кројач), Иван Петровић (кројач), Прока Будимировић (кројач), Стеван Марковић (кројач 
у Земуну), Живан Мирић (ковач из Митровице), Милош Нешковић (столар из Шуљма), 
Благоје Тутић (столар из Бачинаца), Пантелија Новоселац (гостионичар из Лежимира), Куз-
ман Будимировић (месар), Драгутин Златановић (обућар из околине Ниша)...66 Антон Ердег 
– Тоника је између два рата поседовао вршалицу и кафану у данашњим Жабњарима.

После рата држали су меснице у Босуту: Дејан Шумарски и Рада Бродалић (1939-1966). 
Пекару у селу најдуже су држали: Јован Вукмировић (1916-1982), Лазар Станисављевић (1918-
1996), Тодор Соларов – Тоша (1927-1973), Светислав Стошић (1955)... Неколико Босућана раде 
као пекари у другим местима: Добривој и Слободанка Лукић рођ. Војисављевић, Владимир 
(Александра) Тешић и Цветана (Паће) Тешић рођ. Јевтић, Миланка (Велизара) Комненовић, 
рођ. Милинковић, Миленко (Драгутина) Коларевић – Бели, Горан (Добривоја) Нинковић...

У Босуту је одувек било доста зидара и других грађевинских радника. Пре рата зидар-
ске радње су имали Кузман Миражић и Милан Петрењ. У Босуту данас нема регистроване 
грађевинске фирме, али је после рата било регистровано више зидара предузетника: Јован 
Чајевић, Вукашин Ранковић, Златомир Живановић и други. Далеко већи број зидара ради у 
туђим приватним фирмама или самостално, у дневницу. Највећи број босутских зидара је 
пореклом из братуначког краја. Зидари из Босута су: Андрија Кашић, Вукашин Ранковић, 
Богдан Војисављевић, Драгиша Игњатовић, Гојко Јевтић, Златомир Живановић, Пантелија 
Лазић, Неђо Пајић, Вујо Пајић, Светозар Новаковић, Светозар Драгић, Илија Рауш, Раде 
Рауш, Миленко Крстић, Миленко Станојевић, Цвијетин Станојевић, Славко Станојевић, 
Недељко Зарић, Ратко Савић, Васо Дамњановић, Вељко Дамњановић, Радиша Павловић, 
Видоје Живановић, Милош Живановић и многи други.

Мајстори циглари пореклом из југоисточне Србије: Николићи, Крстићи и Гроздановићи, 
први су пекли циглу и цреп у Босуту. Касније су и друге породице пекле циглу за продају 
или сопствене потребе. Циглари су плаћали месној заједници накнаду за печење цигле на 
друштвеном земљишту уз реке Саву и Босут.67

У Босуту су 1952. године радиле: трговина индустријском робом, гостионица, месница, 
ковачка радионица, коларска радионица, столарска радионица.68 Међутим, после распада 
сељачке радне задруге смањује се број занатлија, па су 1983. године у Босуту били регистро-
вани само један пекар и један обућар.69

Кројач Владимир (Милоша) Пешић (1929) доселио је у Босут из Бричевља код Лесковца. 
Из Босута је родом Драгић (Богдана) Војисављевић, који успешно ради као кројач у Београду. 
Лазар (Макевија) Ивић (1940-2009) је годинама радио у селу као обућар. Ковачи у Босуту 
су били: Жика Божић, Миливоје Јовичић и Зоран Глишић. Аутоелектричари из Босута су 
били: Ђорђе Петровић и Мирослав Живковић. Босутски столари су били: Божидар Медић, 
Коста Бабић и Љубан Грбић. Металостругари из Босута су били: Милан Миражић и Петар 
Антуновић...

Чувени митровачки мајстори за поправку бициклова из породице Ердег, пореклом су из 
Босута. Њихов предак се доселио почетком прошлог века из Мађарске у Срем, где се бавио 
транспортом дрва сплавовима на реци Сави. Породични посао породице Ердег започео је 
двадесетих година прошлог века, када се Ђура Ердег одселио из Босута у Митровицу и за-
послио у мајсторској радионици за поправку бициклова браће Јелерових. Ту је учио занат и 

66  Матичне књиге крштених, умрлих и венчаних, Месна канцеларија Босут
67  Архива Месне заједнице Босут
68  Упитник за СРЗ од 15.10.1952. године, ИА Срем, Сремска Митровица
69  Урбанистички план МЗ Босут до 2000. године, СО Сремска Митровица, 1983
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радио више година. Ђура је отворио своју радионицу 1945. године на Житном тргу, у којој је 
поправљао бициклове и шиваће машине. Породица Ердег се 1957. године преселила у кућу 
у Паробродској улици и ту отворила радионицу која постоји до данас.70 Радионицу је почет-
ком 70-тих година XX века преузео Ђурин син Томислав Ердег (1939-2010). Према речима 
мајстора Томе, у свом радном веку он је поправио неколико десетина хиљада бициклова. 
Осим што је био познат као врстан мајстор, Томислав Ердег је помагао сиромашној деци, 
деци без старања и деци са посебним потребама из школе „Радивој Поповић”. Ова деца су 
се школовала, становала и хранила код њега. За 30 година код мајстор Томе је изучило за-
нат осам дечака. Почетком 90-тих година прошлог века, Томиславов син Жељко је преузео 
радионицу, па данас већ трећа генерација Ердегових поправља бициклове.

Воденице у Бановом Броду

У целој Петроварадинској регименти радила је 251 речна воденица (Schiffmühle) разних 
врста. На Сави је било 17, а на Дунаву 13 воденица. Воденице су, такође, постојале на Босуту, 
Студви и другим, мањим потоцима и речицама.71

70  „М новине”, година X, број 435, Срем. Митровица, 2010, 12
71  Гавриловић С, Срем пре и у току српског народног покрета 1848-1849, Београд-Ваљево, 1997, 71

Воденице на Сави у Бановом Броду
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Воденичарски и млинарски занат се развија досељавањем мађарског, хрватског и русин-
ског становништва у Босут средином XIX века.72 У селу Босуту су од 40-тих година XIX века, 
па све до половине 60-тих година XX века постојале воденице на реци Сави које су млеле 
пшеницу и кукуруз. Ове речне воденице, зване „савуље”, плутале су на реци код Бановог 
Брода, на месту које Босућани и данас називају „Воденице”. На том потесу река прави велику 
кривину, те је проток воде знатно бржи и погоднији за изградњу речних воденица. Ове во-
денице су биле покретне, пловеће кућице, привезане за обалу. Осим савских постојале су и 
две воденице на реци Босуту, на ушћу у Саву.73

Приликом високог водостаја воденице су могле да самељу четири пута више житарица 
него при ниском водостају. Речне воденице су лиферовале брашно за војне потребе. Њихови 
власници су добро зарађивали, па су у разрезу државног пореза приходи од воденица посебно 
помињани. Проблеме у раду воденица стварао је зимски лед на реци, као и пролећни високи 
водостај који је носио дебла и пањеве који су изазивали оштећења на савуљама. Воденице 
су правиле велике сметње пловидби, јер су речна пловила тегљена узводно сточним запре-
гама, па су биле честе хаварије на бродовима, чамцима, дрварицама и сплавовима којима су 
транспортовани балвани.74

Постојала су три типа речних воденица у Војводини, у зависности од тога какав механи-
зам је покретао жрвањ за млевење житарица: воденице са вертикалном осовином, воденице 
са хоризонталном осовином и речне воденице на чамцима, односно сплавовима, какве су 
биле и воденице у Бановом Броду.75

Евлија Челебија је половином XVII века у свом путопису описао воденице на реци Сави 
код Митровице које су биле постављене на две велике лађе. Он каже да су „те воденице јако 
смијешне направе на точак”.76 У Митровици су у првој половини XIX века радиле једна по-
точара и једна речна воденица. Крајем XIX века било је више поточара на потоку Чикас. У 
првој половини XX века најпознатија је била митровачка воденица власника Ђукића. Осим 
Босута и Митровице, савске воденице су млеле жито код Бановог Поља и Равња (власништ-
во Деве Станивуковића). За време Војне крајине воденице су постојале иза Кљештевице, 
на мартиначком полоју. Наспрам Старе Раче постоји велико Млинско острво на реци Сави. 
Речна ада се налази између две велике савске окуке, где је водоток веома брз, па су вероватно 
некада и ту постојале воденице.

Осим што су служиле за мељаву, воденице су коришћене од стране кријумчара и хајдука 
за скривање и пребацивање преко границе. Власници воденица су били често мета разбојника 
који су их пљачкали. Зато је Генерална команда предложила 1. фебруара 1786. године да се 
воденице затворе, а уместо њих свуда уведу суваче77, уз вишегодишње ослобођење од по-
реза и бесплатно давање дрва. Генерална команда је сматрала да уклањањем воденица на 
Сави и потоцима, не само да би се делимично отклониле поплаве у земљи, него би престали 
многобројни процеси против турских поданика, настали због кријумчарења и санитетски 
забрањеног мешања које се збивало по воденицама.78

Прву воденицу у Бановом Броду саградио је 1844. године пекар Игњат Јовановић. Дворски 
ратни савет је дао одобрење за рад ове воденице, под условом да она не смета бродовима који 

72  Босут-историјат и општи подаци, Радуловачки Љ., ПЗЗЗСК, Н. Сад, 1972, досије Босут, Е-432/Б, инв. бр. 4822
73  Радуловачки Љ, Воденице на Сави у Срему, Зборник Музеја Срема бр. 5, 2002, 94
74  Бабић М, Шанац Бановци у другој половини XVIII века, Стара Пазова, 2010, 51-57
75  Радуловачки Љ, Воденице на Сави у Срему, Зборник Музеја Срема бр. 5, 2002, 93.
76  Челебија E, Путопис: одломци о југослaвенским земљама, Сарајево, 1967, 353
77  Млинови на коњски погон (прим. аут.)
78  Енгел Ф. Ш, Опис краљевине Славоније и војводства Срема, Нови Сад, 2003, 227
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плове реком Савом и да буде добро усидрена гвозденим ленгерима, како се не би померала.79 
Касније је изграђено још десетак воденица. 

Између два рата у Бановом Броду је било 7-8 босутских и мачванских воденица, које су 
претежно биле у заједничком власништву више мештана. Постојале су воденице на сплаво-
вима које би дошле реком Савом, самлеле жито, а потом одлазиле даље. Босутске воденице 
су током зиме склањане у зимовник на ушћу Босута у Саву.

Најбољи воденичари су били босутски Мађари из породица Ердег и Сеги. Почетком 
XX века Иштван Сеги је имао своју воденицу. Када је Иштван умро, воденицу су наследили 
његови синови који су радили са њом све до рата. Александар Сеги је радио као воденичар и 
после рата. Босутски воденичари су били: Антун (Фрање) Ердег, Јанош Брунаи, Стеван Дабић, 
Никола Лукић, Стеван Петрењ (1895-1982), Никола (Јестре) Малешевић (1905-1944), Антон 
Арамбашић, Мартин Чинкл (1908-1984), Драган Николић – Тетин (1918-1978)...

Воденичари су често живели у својим воденицама, понекад и са целом породицом, о чему 
сведочи и Егон Ервин Киш у свом ратном дневнику из Првог светског рата:

„...У току ноћи један моторни чамац који припада нама, и стражари на Сави, гото-
во нечујно – чује се само пљускање воде, не и мотор – прилази обали до једне воденице 

79  Гавриловић С, Митровица трговиште у Срему XVIII и XIX века (1716-1848), Београд, 1984, 107

Воденице у зимовнику
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која се налази источно од Раче. У једној досетки називамо је „замка”...
...После подне сам са још двојицом морао да претресем малу воденицу на Сави одмах ту 

поред места. Врата су била само прислоњена, у тренутку уласка оживљава Стриндбергова 
Краљевска невеста. Мора да су млинар и његови овде на води водили сасвим необичан, при-
родни породични живот. На поду још леже дечји хаљеци, шарене недоткане вунене јакне, 
недовршене и недоплетене мреже, мале столичице на којима млинари зими седе укруг и дељу 
кочеве за четири точка у унутрашњем делу млина или пак тестеришу даске за точак лопатар 
који је сав обрастао алгама и трском или за мали левак за брашно. Левак се још мало клима а и 
цела воденица се лако клати. Ту леже до пола напуњене вреће брашна, лопате, боца ракије...”80

После Другог светског рата на Сави је радило десетак воденица. Решењем Управног 
одсека Секретаријата за привреду Народног одбора Среза сремскомитровачког од 18. јуна 
1953. године дозвољено је отварање у Босуту воденичарске радње за просту мељаву, Сави 
Беловуковићу из Равња, док је решењима истог органа од 19. августа 1953. године дозвољено 
отварање још две воденице Драгољубу Николићу и Драгораду Јуришићу из Црне Баре.81

Воденичари су узимали део самлевеног брашна, тзв. „ушур”, као хонорар за обављени 
посао. Ушур је износио једну лопату заграбљеног брашна из вреће која је самлевена.

Воденице су се углавном налазиле подаље од обале, па је до њих стизано чамцима. По-
времено би мењале положај зависно од водостаја реке. Воденице су биле изграђене од дрвених 
талпи, покривене шиндром. Поред затвореног дела воденице у којем се млело жито, постојао је 
и слободни део понтона уз који су пристајали чамци, истоварало се жито и утоварали џакови 
са брашном. Воденице су се састојале од воденичког кола постављеног крај чамца и једног 

80  Киш Е. Е, Запиши то, Киш!-ратни дневник, Нови Сад, 1983, 109
81  Месни народни одбор-Босут, 1944-1955, 1946-1958, ИА Срем, Сремска Митровица

Воденице код Равња 1960. године
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одељења постављеног на понтону у којем се налазио воденички камен, сандуци за брашно и 
остало. Воденичка кола са перајима била су потопљена у воду једним делом. Речна матица је 
окретала кола која су покретала вертикалне осовине и даље преко механизма камене жрвњеве.

Исклесано воденичко камење је углавном доношено са Цера или из Трстеника. Водило 
се рачуна о квалитету камена за млевење, који је обрађиван једном недељно. Камење је по-
кривано „сачивицом”, кронометром и „шпицем” (чаканцем), да се временом не би иступило. 
На жрвњевима су били уклесани жљебови тзв. „ремеши”. Доњи камен или „доњак” је био 
фиксиран, док се горњи камен или „горњак” окретао укруг. Зрна жита су упадала у жљебове 
у „доњаку”, а потом мрвљена жљебовима из „горњака”, да би, напослетку, испадало самле-
вено брашно у кошеве.

Ваљци воденичког кола тзв. „Ганцови ваљци” и цилиндар-сита увожени су из Мађарске. 
Цилиндар-сита су имала дно од фине швајцарске свиле. Кроз њих су просејавана најфинија 
брашна типа „нуларица”. Иза сита је био монтиран „пуж” који је брашно избацивао у сандук 
звани „брашнар”.

Воденице на Сави

Воденице на Сави
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Савске воденице су имале разне делове: кош и хра-
нилицу – „чекетало”, ваљне столице са четири ваљка, 
дрвени елеватор од чамове даске са „гуртнама” (тра-
кама) од кудеље који је убацивао материјал у сита, 
„кофице” (кашике) постављене на елеватору на сваких 
десетак сантиметара које су захватале и преносиле 
брашно до сита, „главе” точкова у горњем и доњем 
делу елеватора, преко којих је клизила ременица која 
је покретала „гуртну” са кофицама...

Забележено је да су у Бановом Броду постојале две 
воденице све до 1964-65 године.82 Последње примерке 
ових воденица фотографисао је Радомир Прица 1960. 
године. Премда су биле малог капацитета дуго времена 
су одолевале конкуренцији парних млинова, пре свега 
због лепшег и природнијег брашна које су људи радије 
користили за исхрану. Данас није сачувана ни једна 
воденица на Сави.

82  Радуловачки Љ, Воденице на Сави у Срему, Зборник Музеја Срема бр. 5, 2002, 93-95

Schiffsmühle (брод-млин)

Воденице у Бановом Броду 1960. године
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Млинови

Крајем XIX и почетком XX века најближи паромлинови су били у Лаћарку и Кузмину. 
Међутим, кузмински паромлин је престао са радом 1902. године.83

Између два рата једини млин у Босуту је био у власништву Спасе Ердега. Осим млина, 
Спаса је имао пилану у главној улици, на данашњем броју 31. Такође је поседовао први ка-
мион у селу који је имао погон на дрва. Фолксдојчери из Руме, обучени у немачке униформе, 
минирали су и порушили Ердегов млин 26. децембра 1943. године.84 

Босућани су после рата носили своје жито на мељаву у Мартинце који су удаљени 15-
так километара. Ту се често стварала велика гужва, па су неки мештани носили жито чак у 
Митровицу. Због тога је донета одлука да се изгради млин у Босуту. 

Старо млинско постројење из Батајнице пребачено је 1946. године у Босут, са идејом да 
се подигне млин у селу. Застареле машине су ускладиштене у једној бараци.

Сељачка радна задруга „10. март” подигла је млинску зграду 1948. године у Млинској 

83  Извештај о пословању управног одбора и о стању управе Жупаније Сремске за управну годину 1901, Вуковар, 1902, 324
84  Чекеринац И, Село Босут у рату, Нови Сад, 1968, 134

Зграда млина у садашњој Млинској улици
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улици, 100 метара од центра села, на месту где се данас налази кућа породице Максимовић. 
Млин је саграђен од цигле са порушене босутске цркве.

У међувремену, млинска постројења су пропадала у бараци, јер за њих нико није био 
директно одговоран. Један део скупљих постројења је покраден, док остатак никада није 
стављен у погон. Машине су временом начисто пропале, а пошто су биле застареле и не-
економичне, Народни одбор Општине Босут затражио је 16. фебруара 1954. године кредит 
за набавку нових постројења. Овај захтев није одобрен, па је Секретаријат за опште послове 
Народног одбора Среза сремскомитровачког донео решење 8. јула 1954. године којим је на-
ложена продаја млинских постројења у Босуту. Касније је срушена зграда која никада није 
ни служила као млин, већ као магацин. Тако је неуспешно окончан покушај да Босут добије 
свој млин, а сокак у којем је тај покушај пропао добио је назив Млинска улица, премда у 
њему никада није радио млин.

Трговина
Срем је у XVIII и XIX веку био веома важно трговачко подручје на Балкану због повољног 

географског положаја. Трговало се стоком, житарицама, кожама, вуном, ракијом и другом 
робом између Турске и Аустрије, а касније између Србије и Аустроугарске. Главно трго-
вачко средиште је била Митровица. У Босуту се трговало са трговцима из Босне и Србије, 
захваљујући савским скелама на Рачи и Бановом Броду и скели на ушћу Босута.

За време Војне границе извозили су се: пшеница, кукуруз и друге житарице, свиње, 
овце, говеда и друга стока, сирова свила, нештављена кожа од лисица, вукова, куна, зечева 
и домаћих животиња, шишарке за штављење, мед, восак, дуван, усољена риба, шљивовица, 
дрва, вуна... Истовремено су се увозили: со, зачини, шећер, кафа, разне тканине, хартија, 
оруђе, алат, посуђе и други фабрички производи од гвожђа, бакра и калаја... Годишње се из 

Дућан Косте Недељковића у Босуту
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турских крајева преко Срема терало у Аустрију и до 230.000 комада свиња , па су Сремци 
лако продавали свој кукуруз трговцима из Србије и Босне. Сремци су, углавном, трговали 
на мало, док су крупнији трговци били странци.

У Граници се водило рачуна о исправности животних намирница по тржницама, пијацама 
и вашарима. Храна је редовно прегледана пре него што би била пуштена у промет, контроли-
сане су пекаре и меснице, испробавана вина по гостионицама, није се допуштало клање стоке 
без представника власти. Уколико би се нашло кривотворено или покварено вино, месо од 
угинуле стоке или незрело воће, роба би била конфискована и продавци строго кажњавани.

Животне намирнице које су биле неопходне сваком граничару, као што су: хлеб, брашно, 
месо, маст, уље, маслац, јаја, махунице и пића, имале су судски прописану цену. Ове цене су 
објављиване на плакатима по пијацама, и свако ко би продавао скупље своју робу, ризиковао 
је да му буде заплењена и поклоњена некој од болница.85

У Босуту су 1905. године живеле 2 породице трговаца, са укупно 7 душа.86 Коста 
Недељковић је држао дућан у селу пре Првог светског рата, у главној улици, на данашњем 
броју 8. На том месту је за време Другог светског рата трговину држао Карло (Антона) Ердег.

За време Другог светског рата, као и пре рата, Љубинко и Иван (Миливоја) Рауш (1912-
1944) држали су трговину мешовитом робом у Босуту. Такође је трговину у својој кући пре 
рата држао Милан Дрмановић – Мика.87

После рата су пословале продавнице у државном, односно друштвеном власништву. 
Пословање две продавнице у власништву Земљорадничке задруге Босут, у Главној улици, 
одобрено је решењем Одељења за привреду СНО Среза сремскомитровачког од 27. априла 

85  Енгел Ф. Ш, Опис краљевине Славоније и војводства Срема, Нови Сад, 2003, 59, 63-64, 379, 381
86  Марковић Р, Срби у Срему и осечкој околици по занимању 1905, Срем. Карловци, 1919, 5
87  Чекеринац И, Село Босут у рату, Нови Сад, 1968, 37

Супермаркет Гајић
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1952. године.
Продавница број 1 се бавила 

следећим делатностима: трговина 
на мало мешовитом робом, тек-
стилном галантеријом, ужарском 
робом, обућом, гвожђарском и 
металном робом, бојама, лаком, 
хемикалијама, прибором, дуван-
ским прерађевинама, шибицама и 
цигаретама.

Продавница број 2 је регистро-
вана као „Трговинско предузеће на 
мало”, које се бавило: трговином 
мешовитом робом, текстилом и 
текстилном галантеријом, ужар-
ском робом, обућом, гвожђарском 
и металном робом, бојама, лаком, 
хемикалијама и прибором, дуван-
ским прерађевинама, шибицама и цигаретама, месом и месним производима.88 Трговина број 2 
је осим робе коју је продавала продавница број 1, трговала и са месом и месним прерађевинама.

После затварања продавница које су биле у власништву Земљорадничке задруге, једину 
трговину у селу која је пословала у саставу друштвеног предузећа „Војводина” деценијама 
је водио трговац Гојко Миражић из Босута.

Крајем 1961. године три постојећа трговинска предузећа на територији општине интегри-
сана су у једно, под називом Трговачко предузеће на велико „Војводина” Сремска Митровица. 
Крајем 1968. године „Војводина” је имала 52 продавнице у граду и 30 продавница у околним 
местима. Трговала је робом широке потрошње, текстилом, обућом, металном, електро и во-
доинсталатерском робом, хемијским производима, намештајем, грађевинским материјалом, 
огревом, индустријским и пољопривредним производима...

Почетком 90-тих година 
„Војводина” послује са све мањим 
прометом због конкуренције при-
ватних трговинских радњи. Згра-
да продавнице ТП „Војводина” у 
центру села је приватизована 1998. 
године и продата Ђоки Гајићу из Бо-
сута, који је у том објекту наставио 
да се бави трговином на мало.

Продавнице у селу држали 
су 90-тих и 2000-тих година: Ла-
зар Ивић, Жика Богдановић, Ђока 
Гајић, Дражен Томашић, Светислав 
Обрадовић, Миле Митровић, Мира 
Покрајац, Жикица Седларевић, 
Бора Недић, Слободан Голо...

88  Решење Среског народног одбора Среза сремскомитровачког, Одељења за привреду од 27.04.1952. год., НОО Босут – 
редовна акта 1950-54, ИА Срем, Сремска Митровица

Бензинска пумпа „Поповић-петрол”

Царински терминал
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После рата су у Босуту радила два киоска: у центру села преко пута Дома културе и ис-
пред данашње амбуланте. Године 1992. постављен је киоск у центру села за продају штампе 
и цигарета. Касније је дуж села постављено још десетак киоска који су своју робу углавном 
продавали путницима. Током 90-тих година киоске у Босуту су држали: Коста Бабић, Пе-
тар Антуновић, Милан Живанић, Славиша Илић, Јасна Миодраговић, Паун Крстић, Милан 
Милошевић, Вида Илић, Верица Нешковић, Зоран Ранковић, Ференц Јанковић, Драган Бре-
бан, Гојко Лукић...

Пољопривредне апотеке су држали: Миленко Станисављевић, Микица Перуновић и 
Слободан Голо.

Прва бензинска пумпа у Босуту „Петрол – Џелић” изграђена је 1992. године на излазу 
из села према Сремској Рачи. На улазу у село из правца Кузмина, отворена је фебруара 1999. 
године бензинска пумпа „Поповић – петрол”. На крају главне улице, према Сремској Рачи, 
изграђен је царински терминал, на којем су раније вршени прегледи робе која је улазила у 
Србију. Терминал је прво био у власништву Саве Јовановића – Џелића, да би га касније купио 
Драго Брковић, власник предузећа „Дион” д.о.о. Босут.

Угоститељство и туризам
За време Војне границе највећи број гостионица, коначишта и свратишта налазио се у 

Срему, због тога што је цела регија била погранично трговиште и раскрсница важних путева.89 
Гостионице су радиле лети до 22 часа, а зими до 21 час. Хазардне игре, коцкање и картање 
у гостионицама су били забрањени прописима из 1784. године.90

Најстарији познати босутски гостионичар и трговац је био Теодор Ђуричић – Теша, 
родом из Мартинаца. Теша је држао крчму почетком XIX века у општинској кући у Босуту, 
на броју 44. Пре отварања кафане дуго времена је био каплар.91 Ђуричић је забележен као 
пренумерант из Босута за Вукову „Даницу” 1828. године.92 Осамдесетих година XIX века 
чувена босутска кафана је била у власништву Мирка Обрадовића – Каниног.

У Босуту су 1905. године живеле 2 породица гостионичара, са укупно 4 душе.93

Пре рата је постојала кафана у згради општине Босут у тадашњем центру села, а 
данашњем школском дворишту. Ова кафана је давана у закуп и једно време је држао Пера 
„Шваба”. Кафеџије у Босуту су били: Алекса Марковић и Драгољуб Миражић. За време 
Другог светског рата кафану у Босуту је држала Јелисавета Миражић – Бела.94

У Босуту већ деценијама постоји кафана на почетку главне улице, на броју 1. Током вре-
мена на овом месту је рушено и грађено више објеката и мењали су се власници тих локала. 
Ову кафану држао је пре Другог светског рата Милован Миражић. Ту се налазио једини радио-
апарат у селу. У току рата кафана је изгорела, а гостионичара Милована стрељале су усташе 
25. јуна 1941. године на обали Дунава, у близини Борова. Милованов син Живојин после рата 
је продао плац. Касније је на том месту Дејан Шумарски из Мартинаца отворио месницу. По-
том је кафану држала Олга Ердег. Најдуже је са кафаном радио Миленко Богдановић – Аћин. 
Он је кафану продао Божидару Јовићу из Пушковца, који је срушио стару зграду и подигао 

89  Срем у прошлости, књига II, Сремска Митровица, 1986, 72
90  Енгел Ф. Ш, Опис краљевине Славоније и војводства Срема, Нови Сад, 2003, 381
91  Змеановић К, Познановић Б, Свеоци народног предања око гроба Филипа Вишњића, Илок, 1887, 29-30, 45
92  Даница-забавник за годину 1828., Беч, 1828, 264
93  Марковић Р, Срби у Срему и осечкој околици по занимању 1905., Срем. Карловци, 1919, 5
94  Чекеринац И, Село Босут у рату, Нови Сад, 1968, 146
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велики ресторан у приземљу спратне куће. После Божидарове смрти кафана је радила још 
неко време, али је данас затворена.

Године 1950. МНО Босут је дао кафану у закуп Влајку Седларовићу, који је крчму са 
инвентаром МНО Босут држао у локалу у својој кући, у Главној улици на броју 36. Уговор је 
склапан на временски период од 6 месеци. Висина закупа је износила од 10-13 % од остваре-
ног бруто промета. Закуподавац је био у обавези да снабдева закупца пићем преко државних 
угоститељских предузећа.95

Решењем Извршног одбора Среског народног одбора Сремска Митровица од 16. априла 
1951. године ликвидиране су гостионице Месних народних одбора у 15 села срескомитро-
вачког среза, међу којима и кафана у Босуту. Све ове гостионице су престале са радом у 
периоду од 1. маја до 1. јула 1950. године, али нису биле ликвидиране. Инвентар затворених 
гостионица предат је Среском угоститељском предузећу у Сремској Митровици.96

Управни одбор Земљорадничке задруге Босут на седници од 18. јануара 1951. године 
донео је одлуку да отвори кафану под именом „Гостиона Земљорадничке задруге ПОЛЕТ 
Босут”. Инвентар је преузет од гостионице МНО Босут.97 Земљорадничка задруга Босут под-
нела је 25. августа 1952. године молбу Одељењу за привреду Народног одбора среза сремско-
митровачког, за регистрацију угоститељске радње у Босуту.98 Решењем од 19. септембра 1952. 
године донетим од стране Одељења за привреду Народног одбора Среза сремскомитровачког, 
одобрен је рад кафани број 1 у власништву Земљорадничке задруге Босут. На челу кафане 
морао је да буде овлашћени стручни пословођа. Задружна кафана је узела цео инвентар од 
општинске кафане, премда је Општина Босут покретала питање враћања инвентара. Године 
1958. гостионица Земљорадничке задруге Босут давана је у закуп за 12.000 динара месечно.

Трговачко предузеће за промет алкохолним пићем „Подрум” из Сремске Митровице 
добило је дозволу 10. августа 1953. године од Народног одбора Среза сремскомитровачког за 
отварање продавнице број 8 у Босуту, коју је водио стручни пословођа.99 Кузман Живанић је 
у својој кући једно време држао подрум пића.

У новије време кафане, ресторане и кафиће у селу држали су у својим локалима: Гојко 
Лукић, Ђока Гајић, Предраг Бешлић – Браца, Миле Митровић, Милан Нешковић, Каћа 
Благојевић, Миленко Николић – Милекс, Љубиша Јевтић, Драган Бребан (из Сремске Ми-
тровице), Саво Јовановић – Џелић (из Доње Чађавице), Драго Брковић (из Прњавора)...

Премда у Босуту постоје изврсни услови за развој ловног и риболовног туризма, ова при-
вредна грана никада није била развијена у селу. Раније су ловци из иностранства повремено 
долазили у лов у Босут и Сремску Рачу. Такође, док је река Босут била богата бабушком и 
другом рибом, долазили су спортски риболовци из многих места на пецање.

У последње време се јављају пионирски покушаји туристичког развоја целе регије под 
окриљем Туристичке организације Града Сремска Митровица. Тако су током 2011. године 
начињени први кораци у развоју сеоског туризма у Босуту. Кластер туристичке микрорегије 
Града Сремска Митровица „Свети Димитрије” уврстио је у своју понуду сеоског туризма: 
Домаћинство Богдановић (власник Жика Богдановић), Вилу „Босутски рај” (власник Драган 
Симић), Домаћинство „Балкан” (власник Предраг Лукић), Домаћинство „Бретонац” (власник 
Милијан Игњатовић) и Домаћинство „Тијана” (власник Живко Обрадовић).

95  НОО Босут-редовна акта 1950-54, ИА Срем, Сремска Митровица
96  Решење Извршног одбора Среског народног одбора Сремска Митровица од 16.04.1951. год., НОО Босут-редовна акта 1950-
54, ИА Срем, Сремска Митровица
97  Извод из седничког записника Управног одбора Зем. задруге Босут од 18.01.1951. год., ИА Срем, Срем. Митровица
98  Молба Земљорадничке задруге Босут број 371 од 25.08.1952. године, ИА Срем, Срем. Митровица
99  НОО Босут – редовна акта 1950-54, ИА Срем, Сремска Митровица
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Предузећа
У Босуту је између два рата рата било доста надничара и наполичара. Они су били 

беземљаши или су поседовали свега пар јутара земље, што је било недовољно да прехране 
породицу. Један део становништва је радио на: багерима за вађење шљунка и песка из Саве, 
воденицама, подизању савског насипа, шлеповима – дрварицама које су извлачиле дрва и 
транспортовале га рекама...

Надница је пре рата износила 8-15 динара, али је била и мања, јер је из Босне био велики 
прилив надничара који су радили јевтиније. Берза надничара налазила се у центру села, где 
су се окупљали они који траже посао, као и они којима су требали радници. Надничари су 
каткад умели да ‘’штрајкују’’, тј. да захтевају више наднице и да данима одбијају посао, све 
док газде не удовоље њиховим захтевима.100

Између два рата један број босутских младића изучио је занате по градовима и остао 
тамо да ради. Били су то: бербери, тапетари, кројачи, обућари, механичари, зидари...

Према попису становништва из 1971. године, структура радно способног становништва 
у Босуту је била следећа:101

Ред.
број Привредна грана Број

запослених
1. Индустрија 2
2. Пољопривреда 607
3. Шумарство 7
4. Грађевинарство 9
5. Саобраћај 6
6. Трговина и угоститељство 10
7. Занатство 20
8. Стамбена и комунална делатност -
9. Култура и социјалне делатности 12
10. Друштвене и државне службе 3
11. Ван делатности 19
12. Непозната делатност 1
13. На привременом раду у иностранству 26

Укупно: 722

У Босуту je 1984. године било планирано отварање производног погона Радне организације 
за израду обуће „Диана” из Сремске Митровице. У погону за шивење горњих делова обуће 
запослење је требало да нађе 70-так жена, са повећањем броја запослених до 180 радника. 
Месна заједница се обавезала да адаптира објекат на Исајловића плацу, уз помоћ надлеж-
них СИЗ-ова, а опрему је требало да донесе Творница обуће „Иванчица” из Иванеца код 
Вараждина, која је била кооперант „Диане”. Обучавање будућих радника је било поверено 

100  Чекеринац И, Село Босут у рату, Нови Сад, 1968, 21
101  Урбанистички план МЗ Босут до 2000. године, СО Сремска Митровица, 1983
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предузећу „Диана”. Предлагано је да повратници из иностранства дају зајам од по 20 милиона 
на 5 година и да имају предност приликом запошљавања у будућој фабрици. Међутим, овај 
пројекат вредан пар стотина милиона динара никада није реализован.102

Почев од 50-тих година XX века највећи број Босућана је радио у следећим предузећима: 
„Митросрем”, Хидрограђевинар, РТЦ Лука „Легет”, Багерско бродарска пловидба „Београд”, 
Фабрика целулозе и папира „Милан Степановић – Матроз”, ВП „Хидросрем”, ВП „Сава”, ВП 
„Регулације”, Индустријска кланица „Митрос”, ДП „МИВ”, ДД „Житопромет – Братство”, 
А.Д. „Сремска млекара”, Фабрика шећера Д.Д. „Шећерана”, Фабрика за прераду кукуруза 
„Корн-продукт”, А.Д. „Провамин”, А.Д. „Дрвни комбинат”, ФУДИН „1. новембар”, Д.Д. 
Бродоградилиште „Сава”, Д.Д. „Сирмодекс”, ДП „Диана”, Енергана, ДП „Пролетер”, ГП 
„Инсталатер”, РГГП „Хидроградња”, А.Д. „Путеви”, ЈКП „Водовод”, Д.Д. „Митротранс”, 
РО „Шидтранс”, ДП „Сремекспрес”, Железнице Србије, Телеком Србија, ЈП ПТТ Србија, 
Електровојводина, ТП „Војводина”, А.Д. „Агросеме”, Угоститељско предузеће „Парк”, ОШ 
„Бранко Радичевић”, Казнено – поправни завод Сремска Митровица, Општа болница и Дом 
здравља Сремска Митровица, МУП Републике Србије, Војска Србије, Војводинашуме, Иван 
Милутиновић ПИМ, Пловпут, Аутомобилско Београд, као и другим друштвеним, државним 
и приватним предузећима, јавним установама и организацијама...

Већина запослених је путовала на посао у Сремску Митровицу или на терен, односно 
изван матичног седишта фирме. На територији Месне заједнице Босут пословале су свега две 
друштвене фирме које су касније приватизоване: Митросрем и Лука Легет.

Један број мештана Босута је после Другог светског рата отишао на привремени рад у 
иностранство: Аустрију, Немачку, Швајцарску, Француску...

Почев од 90-тих година XX века неколико десетина млађих Босућана је радило у 
шпедицијама на граничном прелазу Сремска Рача, на Царинском терминалу у Босуту, бен-
зинским пумпама, продавницама и угоститељским објектима у селу. Такође, један број 
мештана ради по приватним кланицама у другим местима, у продавницама, бутицима и 
предшколским и школским установама у Сремској Митровици. Неколико Босућана бави се 
приватним такси превозом или аутопревозничким пословима. У селу је регистровано десетак 
фирми, радњи и предузетника.

„Митросрем” А.Д.

У Мартинцима се 1. јула 1969. године оснива ПСОУР „Младост”, у чији састав су ушле 
задруге из Сремске Раче, Босута, Кузмина, Мартинаца и Дивоша. Задруга је поседовала 4.800 
хектара обрадиве површине.103 Преостале земљорадничке задруге са територије Општине 
Сремска Митровица удружиле су се у пољопривредне организације „Зеленгора” и „Слога” 
из Сремске Митровице.

Пољопривредна организација „Митросрем” основана је 1. јануара 1971. године спајањем 
три пољопривредне организације: ПО „Зеленгора” Сремска Митровица, ПО „Слога” Сремска 
Митровица и ПО „Младост” Мартинци. Пољопривредна организација „Митросрем” је имала 
две радне јединице: ратарску и сточарску, које су у свом саставу имале производне јединице. 

ЗООУР ”Митросрем” је 1972. године имао 11 ООУР-а, од чега 10 ратарских и 1 сточарски. 
Дана 1. јануара 1974. године организују се ООУР-и кооперције, када се стварају предуслови за 

102  Архива Месне заједнице Босут
103  Марин Б, Мартинци у вихору рата, Нови Сад, 1984, 244
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удруживање земљорадника. Током 1976. године у састав „Митросрема” улази „Силос” који 
се организује као ОУР за сушење и складиштење робе. Радна организација „Корн-продукт” 
ушла је у састав „Митросрема” 1. јануара 1978. године. Потом је ОУР ”Силос” 1983. године 
припојен ОУР-у ”Корн продукт”.

После завршених интеграција „Митросрем” је обрађивао 13.100 ха у друштвеном сек-
тору, 20.000 ха земљишта обухваћеног кооперацијом са приватницима и 1.200 ха земљишта 
удружених земљорадника. У Пољопривредну организацију „Митросрем” било је удружено 
25 основних организација и то: 10 ОУР-а друштвеног сектора за пољопривреду, 13 ООК, ОУР 
„Свињогојска фарма” и ООУР Фабрика за прераду кукуруза ”Корн продукт”. Укупно је било 
запослено 1.500 радника на неодређено време и 300 радника на одређено време.

Доношењем Закона о предузећима извршена је трансформација фирме и један део ООУР-а 
је иступио из ПО „Митросрем”. Митросрем је 1991. године пословао у девет радних јединица 
друштвене ратарске производње, на поседу површине 12.122 ха. Такође, „Митросрем” је 
у свом саставу имао фарму свиња у Великим Радинцима и фабрику за прераду кукуруза 

Двориште економије „Митросрема”
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„Корн-продукт”.104

У организационом погледу „Митросрем” је прво био ПСОУР, па ЗОУР, па ДПП, да би 
1990. године постао ПП (пољопривредно предузеће) и на крају, када је приватизован 2007. 
године А.Д. (акционарско друштво).105

Пољопривредно индрустријски комбинат „Сирмиум” основан је у Сремској Митровици 
1963. године. У његовом саставу је одређено време био и „Митросрем”, као и већина других 
пољопривредних и прехрамбених предузећа из региона Срема. Почетком 90-тих година од 
ПИК „Сирмиума” се одвајају поједина предузећа, а сам ПИК „Сирмиум” се организује као 
акционарско друштво.

Данас „Митросрем”, после неуспешне приватизације, послује као отворено акционарско 
друштво за пољопривредну производњу у државној својини, чија је делатност гајење жита 
и других усева и засада.

Радна јединица ‘’Босут’’ у саставу ‘’Митросрема’’ из Сремске Митровице запошљавала 
је крајем 80-их година прошлог века од 45-50 радника на неодређено време и 10-20 сезон-
ских радника. Основна делатност РЈ ‘’Босут’’ била је производња: пшенице, кукуруза, соје, 
сунцокрета, шећерне репе... Такође, јединица удруженог рада – Кооперација Босут пружала 

104  http://www.mitrosremad.rs; Ћурчић С, Ђуричић Ј, Марјановић В, Општина Сремска Митровица, Нови Сад, 2002, 157-158
105  Брко Н, Од земљорадничке задруге до Митросрема, Мартиначки зборник на крају другог миленијума, Срем. Митровица, 
1999, 69

Управна зграда „Митросрема” у Босуту (бивша зграда Шумске управе)
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је услуге обраде земљишта, продају семена, ђубрива, нафте и другог репроматеријала сео-
ским домаћинствима која су се удружила са Митросремом. Крајем 1990. године, РЈ ‘’Босут’’ 
је обрађивала 569 hа (549 hа у власништву, 15 hа у закупу и 5 hа неплодног земљишта), од 
укупно 12.504 hа земље коју је поседовао Митросрем.106

Данас радна јединица Митросрема у Босуту покрива територију Сремске Раче, Босута 
и Кузмина. Осим Босута, постоје пословне јединице у Великим Радинцима и Мартинцима, 
као и „Кланица” и „Corn Product”. Економско двориште Митросрема (Економија), повр-
шине 9 хектара и 25 ари, лоцирана је у северном делу насеља, уз леву обалу Босута, поред 
магистралног пута Кузмин – Бијељина. У склопу економског дворишта налази се: управна 
зграда (бивша кућа шумске управе коју је „Митросрем” откупио од Шумског газдинства), 
портирница, нова радионица, стара зграда радионице са ковачницом, сушара, магацини, 
вага са вагарском кућицом, хидрофор, „бункер” са апаратом за точење горива и укопаном 
цистерном, млекара, спаваоне за сезонске раднике, чардаци...107

РТЦ Лука „Легет” А.Д.

Компанија Робно-транспортни центар Лука „Легет” регистрована је за превоз путника 
и робе у речном и језерском саобраћају, претоварне услуге у пристаништима, производњу и 
промет шљунка, песка и сепарацију шљунка, као и за превоз у друмском саобраћају.

Предузеће Лука и складиште основано је 1969. године. Компанија се проширује и добија 
статус робно транспортног центра 1986. године, те се укључује у мрежу РТЦ југоисточне 

106  „Митросрем”, 13.11.1990. год., 7
107  Урбанистички план МЗ Босут до 2000. године, СО Сремска Митровица, 1983.

Депонија шљунка Луке „Легет” и царински терминал
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Европе.
Данас се компанија простире на 80 ха и смештена је у источној индустријској зони 

Сремске Митровице, на левој обали реке Саве. Повезана је индустријским колосеком са 
магистралном пругом Београд-Загреб и асфалтним путем са аутопутем Београд – Загреб.

РТЦ „Лука Легет” се бави пружањем услуга манипулације и складиштења свих врста 
роба које пристижу или се отпремају речним, железничким или друмским саобраћајем, као и 
пружањем услуга сортирања, паковања, мерења и других манипулативних радњи по захтеву 
комитената. Роба се складишти у јавним и царинским складиштима затвореног и отвореног 
типа. Затворена складишта су површине 20.000 м2, а отворена се простиру на 10 ха. „Лука 
Легет” располаже вертикалном обалом дужине 100 м са могућношћу пристајања и истовара, 
односно утовара свих пловила која плове у сливу Дунава. Лука „Легет” је 2002. године имала 
330 стално запослених радника.108

Депонија Луке „Легет” у Босуту бави се складиштењем и продајом природног песка и 
шљунка.

108  http://www.smitrovica-publikacija.com/company_info.php?id=3
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ЗЕМЉИШНА ЗАЈЕДНИЦА
И ЗАДРУГАРСТВО

Земљишна заједница у Босуту
После протеривања Турака из Срема, у периоду од Карловачког мира 1699. године, па 

до укидања Војне границе 1881. године, у Срему је постојао двојни својински систем на не-
покретностима: граничарски са слободним сељачким поседом и коморско-спахијски систем 
у Провинцијалу. Питање власништва над земљом на којој су живели граничари решено је 
1754. године доношењем „Крајишких права” (Militär Graenitz Rechte). Граничари су постали 
корисници земље без икаквих обавеза према хрватским феудалцима и римокатоличкој цркви. 
Крајишници су били слободни сељаци, а не кметови, што је сметало хрватском племству 
и клеру, који су непрестано покушавали да припоје Војну границу Хрватској и Славонији.1

У лето 1871. године оснивају се крајишке имовне општине и Крајишки инвестициони 
фонд у који је улазио новац од сече крајишких шума и приходи од ораница, а који су се кори-
стили за изградњу железнице, путева, устава, за помоћ политичким општинама у подизању 
школа, цркава и у друге сврхе. Посед Петроварадинске имовне општине протезао се на 34 
насељена места у Срему. Највише је било шума (86,71 %), док је обрадивих површина: ораница, 
вртова, ливада и винограда, било релативно мало (1,56 %). У Босуту у поседу Петроварадинске 
имовне општине налазило се 1.090 к.ј. и 247 кв.хв. шума и ораница.2

У другој половини XIX века крајишки пашњаци су прешли у власништво месних оп-
штина као најнижих управних јединица, док су крајишке шуме проглашене државним влас-
ништвом, са правом уживања у корист граничара. Касније су од пашњака месних општина 
настале крајишке земљишне заједнице, чија је имовина одвојена од политичких општина. 
У процесу развојачења Војне границе од 1871. до 1881. године створено је 15 земљишних 
заједница и 1 имовна општина у Срему. Тада су одлуком владе у Бечу сремски граничари и 
њихови потомци добили наследно плодоужитничко право (ususfructus), које се састојало у 
бесплатним дрвима за огрев, соли и другим намирницама. Краљевина Срба, Хрвата и Сло-
венаца преузела је 1919. године ову обавезу према потомцима граничара и испуњавала је, 
уз извесна ограничења, све до 1941. године. Доласком нове власти 1945. године граничарска 
плодоужитничка права су укинута.

На основу Крајишког закона из 1850. године и Закона о уређивању Земљорадничких 
заједница из 1894. године, у Хрватској, Славонији и Срему формирани су специфични 

1  Гаћеша Н, Земљишни власнички односи у Војној крајини и оснивање земљишних заједница и имовних општина у граничарском 
делу Срема, Споменица ИА Срем бр. 5, Срем. Митровица, 2006, 50, 52
2  Гаћеша Н, Аграрна реформа и колонизација у Срему 1919-1941, Нови Сад, 1975, 219
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поседи посебног правног статуса, тзв. земљишне заједнице, као пашњачка удружења на 
којима су потомци бивших граничара имали заједничко, недељиво сувласништво.3 Право 
коришћења на земљишним заједницама, које се састојало у бесплатном напасању стоке, 
имала су домаћинства у том селу. Са правима се трговало, па су имућнији сељаци у бесцење 
откупљивали од сиромашних сељака право на земљишну заједницу. Тако су поједине кућне 
задруге имале и по неколико тзв. „права”.4 Кућне задруге у Босуту су имале „права” на бес-
платно напасање крупне и ситне стоке на Врачком и Широком пољу.

Земљишне заједнице и имовне општине, као посебни облици колективног власништва 
над земљиштем, постојале су и после укидања Војне границе. У Срему је 1919. године било 
10 земљишних заједница које су имале посед преко 200 к.ј. земљишта. У власништву ових 
10 земљишних заједница било је укупно 22.180 к.ј. и 914 кв.хв. земље.5 У неким сремским 
селима покренуто је питање поделе земљишних заједница током 30-тих година XX века.

Земљишне заједнице су укинуте законима НР Србије и НР Хрватске из 1947. године. 6 Тада 
је укинута и босутска Земљишна заједница, па су њени пашњаци и ливаде додељени Народном 
одбору Општине Босут. Пошто НОО Босут није могао да користи наведено земљиште, оно је 
без икаквог уговора уступљено на коришћење у периоду од 1948-1949. године Земљорадничкој 
задрузи Босут.7 Потом је земљиште, заједно са пољопривредним машинама и стоком, бесплат-
но уступљено Сељачкој радној задрузи „10. март” у временском периоду од 1949-1951. године.

Народни одбор општине Босут је уживао пашњаке као део земљишта бивше Земљишне 
заједнице током 1952. године, док је остатак користила и даље СРЗ. Пашњаци су те годи-
не уступљени Народном одбору општине Босут, како би из тих средстава била завршена 
изградња нове општинске зграде.8 У извештају МНО Босут од 4. јуна 1952. године, упућеном 
Пољопривредном одсеку Одељења за привреду Среског народног одбора Среза сремскоми-
тровачког, износи се податак о површини земљишног фонда МНО Босут:

Ред.
број Култура

Површина
катастарских

јутара
квaдратних

хвати
1. оранице 42 106
2. неплодно земљиште 86 695
3. шуме 16 742
4. пашњаци 457 276

Свега: 602 619

Од укупно 602 к.ј. 619 кв.хв. издато је 32 к.ј. ораница у натурални закуп за 300 кг ситног 
кукуруза по једном јутру. Ливаде нису даване у закуп, јер је њих уживала Сељачка радна 
задруга. На пашњацима је вршена испаша задружне и сеоске стоке бесплатно, док се физич-
ким и правним лицима из других места наплаћивала пашарина у висини од 1.000 динара по 
грлу крупне стоке. Странаца је било релативно мало на испаши. Од већих корисника једино 

3  Гаћеша Н, Земљишни власнички односи у Војводини уочи Другог светског рата, Нови Сад, 2007, 39, 90
4  Зоркић С, Вукелић П, Хроника Сурдука, Нови Сад, 1984, 19-20
5  Гаћеша Н, Земљишни власнички односи у Војводини уочи Другог светског рата, Нови Сад, 2007, 13-14
6  Гаћеша Н, Земљишни власнички односи у Војној крајини и оснивање земљишних заједница и имовних општина у граничарском 
делу Срема, Споменица ИА Срем бр. 5, Срем. Митровица, 2006, 59-61
7  Записник са седнице НОО Босут од 08.03.1953. године, ИА Срем, Срем. Митровица
8  Молба СРЗ „10. март” Босут број 70 од 01.03.1953. године, ИА Срем, Срем. Митровица
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је СРЗ Лаћарак држала око 70 грла на босутским пашњацима.9
Народни одбор општине Босут је 8. марта 1953. године затражио земљиште Земљишне 

заједнице, како би од тих средстава извршио поправке општинске зграде и сеоских зграда 
оштећених током Другог светског рата, изградио станове за општинске службенике, оградио 
општинско двориште, очистио бунаре и канале у селу, извршио поправку сеоских улица... 
Босутска општина је била слабог материјалног стања, па није могла самостално да финансира 
ове пројекте. За овај предлог је гласало 6 присутних чланова НОО Босут, 1 је био против, а 1 
уздржан. Три члана НОО Босут нису присуствовали гласању. Приликом предаје земљишта 
на коришћење СРЗ „10. март”, позајмљен је и приплодни бик, за којег је СРЗ наплаћивала 400 
динара од једне краве, па је НОО Босут тражила да јој се бик врати у власништво.10

Међутим, исте године је земљиште бивше Земљишне заједнице поново затражила на 
коришћење и СРЗ „10. март”. Комисија за молбе и жалбе при НОО Босут одбила је 14. марта 
1953. године молбу СРЗ за бесплатно коришћење земље. Потом је наведену одлуку заједно 
са молбом проследила Привредном савету Народног одбора Среза сремскомитровачког на 
даље разматрање.11

Расправа око права над земљиштем бивше Земљишне заједнице завршена је тако што је 
Секретаријат за опште послове Среског народног одбора у Сремској Митровици 5. децембра 
1953. године донео решење којим је земљиште из Земљишног фонда општенародне имовине 
додељено Државном пољопривредном добру „Босут”.12 Тако је Земљишна заједница у Босуту 
прешла у државну својину.

На основу Уредбе о коришћењу утрина и пашњака општенародне имовине од 4. јула 1953. 
године, регулисано је да се пашњаци, као и друга земљишта која се налазе у општенародној 
имовини а нису приведена култури, предају на коришћење оном селу коме су и раније припа-
дали. Решењем Секретаријата за опште послове Народног одбора Среза сремскомитровачког 
од 6. октобра 1954. године, НОО Босут су додељени на коришћење пашњаци из општенародне 
имовине (бивше Земљишне заједнице), у укупној површини од 457 к.ј. 1076 кв.хв. Ово решење 
је прочитано на збору бирача.13

На основу Закона о проглашењу општенародном имовином сеоских утрина, пашњака 
и шума и имовине земљишних, урбаријалних и њима сличних заједница, као и краишких 
граничарских имовинских општина (Сл. Гласник НР Србије бр. 1/48, 98/55), земљиште босут-
ске Земљишне заједнице је проглашено општенародном имовином. Касније је ово земљиште 
прешло у друштвену, односно државну својину.

Општина Сремска Митровица, почев од 2007. године, врши јавну лицитацију за закуп 
обрадивог пољопривредног земљишта у државној својини, које је у једном делу заправо 
земљиште бивше Земљишне заједнице. На територији катастарске општине Босут даје се у 
закуп шест парцела укупне површине 500 ха 18 ари и 63 м2.

9  Допис МНО Босут број 393 од 04.06.1952. године, НОО Босут – редовна акта 1950-54, ИА Срем, Срем. Митровица
10  Записник са седнице НОО Босут од 08.03.1953. године, ИА Срем, Срем. Митровица
11  Допис НОО Босут број 336/53 од 15.03.1953. године, ИА Срем, Срем. Митровица
12  Решење Секретаријата за опште послове СНО Срем. Митровица број 13 053 од 05.12.1953. године, НОО Босут – редовна 
акта 1950-54, ИА Срем, Срем. Митровица
13  Решење Народног одбора Среза сремскомитровачког, Секретаријата за опште послове број 3366/54 од 06.10.1954. године, 
ИА Срем, Сремска Митровица
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Редни број Површина парцеле која се даје у закуп

1. 42.72.40 ha
2. 127.11.84 ha
3. 65.24.84 ha
4. 80.91.69 ha
5. 66.99.55 hа
6. 117.18.31 ha

Укупно: 500.18.63 hа

Задругарство
Сиромашни сељаци су били приморани да се задужују код зеленаша који су их 

израбљивали лихварским каматама. Роба широке потрошње је стално поскупљивала и ку-
повала се на кредит уз високе камате. Тежак материјални положај и пропадање сиромашних 
и средњих сељака довео је до покрета за оснивање задруга.

Прве задруге су основане крајем XIX века. Задруге су доносиле своја правила којима су 
регулисана права и обавезе задругара, давање јевтиних кредита, примање улога на штедњу, 
давање узајамне помоћи и дисциплинске мере. Задружна правила су предвиђала искључење 
чланова у следећим случајевима: три неоправдана и узастопна недоласка на скупштину за-
друге, лакомислено задуживање и поред упозорења управног одбора, пијанчење, коцкање, 
разврат, рад против интереса задруге.

Задруге су се бавиле: кредитирањем, трговином, изнајмљивањем пољопривредних маши-
на, пружањем услуга, превозом, закупом шуме и ораница, сечом и продајом дрвета, продајом 
песка и шљунка, осемењавањем стоке... У задругама се роба продавала по веома јевтиним 
ценама које су биле далеко ниже него у приватним дућанима. И данас је понегде у народу 
остао обичај да се дућан назива задругом. Задруге су помогле многим ситним и средњим 
поседницима да се извуку из великих дугова, да поврате своје поседе и обнове производњу.

Задругарство доживљава процват између два рата, када се у већини сремских села оснивају 
земљорадничке набавно – продајне задруге. Оне су биле потрошачко – кредитног карактера 
и снабдевале су своје чланове пољопривредним машинама, алаткама, репроматеријалом и 
другом робом, обезбеђивале су приплодне бикове, изнајмљивале пољопривредне машине, 
пружале услуге... Земљорадничке задруге су имале Председника, Скупштину и Управни 
одбор. У Босуту је у периоду од 1935-1939. године пословала „Земљорадничка набављачка и 
продавачка задруга Босут”.14 Њени чланови су уплаћивали по 50-100 динара и заузврат има-
ли могућност набавке разне робе по знатно нижим ценама, без уобичајене трговачке марже. 
Међутим, услед неискуства у вођењу оваквих послова задруга је убрзо престала са радом.

Сељачка радна задруга „10. март”
Привремени одбор за оснивање сељачке радне задруге у Босуту одржао је оснивачку 

скупштину августа 1947. године. Одмах потом је упућена молба Среском народном одбору у 

14  Новац и банкарство у прошлости Срема, Сремска Митровица, 1996, 111
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Сремској Митровици за оснивање задруге. У молби је наведено да задругу оснива 30 чланова 
способних за рад од 16 до 60 година старости, који у СРЗ уносе 122 катастарска јутра и 600 
квадратних хвати обрадиве земље.15

Пошто је молба оснивача задруге била усвојена, Сељачка радна задруга „10. март” Босут 
основана је решењем Главног извршног одбора Народне Скупштине АП Војводине – Пове-
реништва за пољопривреду од 29. августа 1947. године.16

Оснивачи задруге били су следећих 14 носилаца домаћинстава: Сава Миражић, 
Драгољуб Миражић, Страхиња Миражић, Војин Стојаковић, Миливој Миражић, Радојка 
Миражић, Мица Богдановић, Радивој Богдановић, Јулка Тороман, Невена Антуновић, Стеван 
Лађевчан, Милорад Малешевић, Боса Миражић и Даница Обрадовић.17 Од напред наведених 
домаћинстава, према вредности унете имовине у задругу, 2 газдинства су се класификова-
ла као имућна, 3 као средње имућна и 9 као сиромашна. У задругу су улазили и поједини 
чланови који нису имали ништа од имовине. Укупно је било 60 душа у домаћинствима која 
су основала задругу. Председник Привременог одбора за оснивање задруге био је Страхиња 
Миражић, а секретар Сава Миражић.

Оснивачи задруге су потписали приступне изјаве у којима су навели шта уносе у за-
другу: земљу, стоку, оруђе, радно способне и неспособне чланове домаћинства. Задругари 
су се притом обавезивали да ће у задрузи остати минимално 3 године.18

У задрузи је 1. марта 1948. године било 14 домаћинстава са 56 душа. Од тога је било 18 
задругара старости од 16 до 60 година, који су били способни за рад (5 мушкараца и 13 жена). 
Неспособно за рад је било 25-оро деце до 12 година старости и 8 омладинаца старости од 12 
до 16 година. Пет чланова задруге је било запослено изван СРЗ „10. март”.19

Наредне, 1949. године, у задругу је било учлањено 177 домаћинстава, са 335 радно спо-
собних и 228 радно неспособних чланова, док свега 14 домаћинстава није било у задрузи.20

У Историјском архиву „Срем” у Сремској Митровици чувају се записници из 1949. го-
дине о земљишту које су домаћинства уносила у задругу приликом приступања. Те године 
је приступну изјаву потписало 127 чланова задруге.21

Скупштини Сељачке радне задруге, која је одржана 24. априла 1949. године у просторијама 
нове основне школе у Босуту, присуствовало је 108 задругара:

Ред. број Презиме и име

1 Станисављевић Борислав
2 Антуновић Милан
3 Малешевић Милорад
4 Миражић Миливој
5 Миражић Живан
6 Богдановић Душан

15  Молба Среском народном одбору Сремска Митровица, 1947. год., ИА Срем, Срем. Митровица
16  Решење број 24760/47 од 29. августа 1947. године, издато од стране Главног извршног одбора Народне Скупштине АП 
Војводине, Повереништво за пољопривреду, ИА Срем, Срем. Митровица
17  Списак оснивача задруге „10 март” од 03.08.1947. године, ИА Срем, Срем. Митровица
18  Књига седничких записника СРЗ „10. март” Босут 1949-1952. године, ИА Срем, Срем. Митровица
19  Статистички извештај о стању СРЗ 10. март Босут” од 01.03.1948. год., ИА Срем, Срем. Митровица
20  Редовна акта СРЗ „10. март” Босут бр. 159 од 18.08.1949 год., ИА Срем, Срем. Митровица
21  Књига седничких записника СРЗ „10. март” Босут 1949-1952. год., ИА Срем, Срем. Митровица
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7 Миражић Страхиња
8 Вукмировић Јован
9 Квас Миленко

10 Бошњак Негован
11 Спаић Жарко
12 Миражић Милан
13 Обрадовић Јован
14 Петровић Рајко
15 Рауш Тома
16 Ивић Будимир
17 Достанић Новка
18 Рауш Светозар
19 Обрадовић Ђорђе
20 Блажевић Стеван
21 Цвеић Сима
22 Станисављевић Сава
23 Живанић Кузман
24 Миражић Драгољуб
25 Станисављевић Мирослав
26 Миражић Драгић
27 Обрадовић Живко
28 Спаић Цвеја
29 Стојаковић Војин
30 Бродалић Душко
31 Бродалић Петар
32 Живковић Ђорђе
33 Исајловић Живан
34 Дрмановић Бранко
35 Обрадовић Бранко
36 Мицић Јован
37 Антуновић Невена
38 Миражић Богдан
39 Миражић Жика - Лаликин
40 Седларовић Жарко
41 Туроман Јулка
42 Бродалић Здравко
43 Спаић Криста
44 Војновић Милош
45 Рауш Иван
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46 Станисављевић Јока
47 Антуновић Савета
48 Обрадовић Јела
49 Обрадовић Милош
50 Петрењ Иван
51 Миражић Ружица
52 Миражић Радојка
53 Слобода Мира
54 Обрадовић Радица
55 Миражић Кузман
56 Марицки Јован
57 Седларовић Цвеја
58 Богдановић Јован - Дојчин
59 Богдановић Иван
60 Лазовић Дамјан
61 Бошњак Славица
62 Миодраговић Бора
63 Седларовић М. Цвета
64 Седларовић Цвета
65 Седларовић Рада
66 Ердег Брата
67 Лазовић Петар
68 Бошњак Рајко
69 Лукић Цветин
70 Петровић Драгић
71 Петровић Миша
72 Крстић Спаса
73 Аћимовић Даница
74 Богдановић Мића
75 Дракулић Станко
76 Дрмановић Милан
77 Бошњак Рада
78 Богдановић Рада
79 Илић Милан
80 Обрадовић Рада
81 Обрадовић Војин – Канин
82 Обрадовић В. Војин
83 Богдановић Мила
84 Обрадовић Ђока
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85 Миражић Боса
86 Антуновић Цветин
87 Миражић Агица
88 Новоселац Петар
89 Војновић Милан
90 Војновић Душан
91 Лађевчан Стеван
92 Чајевић Јован
93 Бошњак Васа
94 Вучетић Мирослав
95 Лазовић Маринко
96 Богдановић Сава
97 Туфегџић Алекса
98 Обрадовић Вита
99 Обрадовић Панта
100 Исајловић Живка
101 Обрадовић Митра
102 Перуновић Војко
103 Перуновић Милан
104 Миражић Љуба
105 Станисављевић Млађа
106 Милошевић Жарко
107 Спаић Драгутин
108 Ађански Вука

У Босуту је 1952. године било 218 домаћинстава, од којих је, чак, 182 куће било 
учлањено у сељачку радну задругу.22 Наредне године у СРЗ је било учлањено 96% босут-
ских домаћинстава.23

Многи чланови задруге улазили су у СРЗ „10. март” из страха да ће бити отерани у 
затвор или да ће им бити одузета имовина, уколико се не прикључе сеоском колхозу. Нови 
чланови који су примани у задругу били су у обавези да унесу коње у СРЗ. Појединци су то 
одбијали да учине и хтели су да уђу у задругу, уз услов да задрже своју имовину. Неки су 
продавали своје коње, па тек онда хтели да уђу у задругу, али им је тражено да унесу новац 
од продатих коња.

Органи управљања у СРЗ „10 март” Босут су били: Скупштина задруге, Управни одбор, 
Надзорни одбор и Задружни савет. Скупштина задругара је била највиши орган задруге која 
је одлучивала о свим питањима из живота и рада задруге. Управни одбор је био орган који је 
управљао пословима СРЗ на основу одлука Скупштине, задружних правила и пословника. 

22  Упитник за СРЗ од 15.10.1952. године, ИА Срем, Срем. Митровица
23  Записник са седнице НОО Босут од 08.03.1953. год., ИА Срем, Срем. Митровица
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Надзорни одбор је контролисао рад Управног одбора.24

Седнице Скупштине задруге одржаване су у просторијама новоизграђене зграде школе. 
На Скупштинама СРЗ „10. март” било је присутно по неколико стотина задругара.

Управни одбор 1947. године чинили су: Миражић Страхиња (председник), Миражић 
Драгољуб, Стојаковић Војин, Лађевчан Стеван, Богдановић Богосава. Године 1948. у Управ-
ни одбор су улазили следећи чланови: Миражић Страхиња (председник), Стојаковић Војин, 
Миражић Драгољуб, Лађевчан Стеван и Богдановић Мица.25 Године 1949. године у Управном 
одбору су били: Миражић Драгољуб, Миражић Страхиња, Малешевић Милорад, Вучетић 
Миша, Станисављевић Сава, Миражић Живан, Обрадовић Јела, Обрадовић Ђорђе – Канин и 
Обрадовић М. Ђока. Надзорни одбор су исте године чинили: Вукмировић Јован, Седларовић 
М. Цвета, Миражић Богдан, Стојаковић Тина, Миражић Миливој.26 Године 1950. године 
Управни одбор чине: Миражић Страхиња (председник), Миражић Миливој, Обрадовић 
Ђорђе, Чајевић Јован, Дрмановић Милан, Лукић Петар и Богдановић Јован. У Надзорном 
одбору исте године су: Вукмировић Јован, Спаић Жарко, Миражић Драгић, Бродалић Душ-
ко и Бошњак Рада. Године 1951. изабран је нови Управни одбор у који улазе: Миражић 
Страхиња (председник), Лазовић Петар (потпредседник), Војновић Душан, Петрењ Иван, 
Милетић Милутин, Стојаковић Војин, Антуновић Бранко, Перуновић Јован и Седларовић 
Цвеја. У новом Надзорном одбору су седели: Миражић Драгољуб (председник), Перуновић 
Милош и Спаић Драгутин. Године 1952. године у Управни одбор су ушли следећи чланови: 
Богдановић Д. Душан (председник), Седларовић М. Цвета, Лазовић П. Лазар, Богдановић У. 
Јован, Миражић М. Кузман, Кашић Л. Андрија, Станисављевић Ј. Славко, Спаић Н. Драгутин, 
Милетић Д. Милутин. У Надзорном одбору су били: Миражић Д. Драгољуб (председник), 
Миражић М. Страхиња, Рауш М. Милош, Вукмировић Ј. Јован и Војновић С. Душан. Исте 
године Задружни савет су чинили: Богдановић Душан (председник), Малешевић Милорад и 
Спаић Здравко. Председник Скупштине је био Милутин Милетић.27

Управници СРЗ „10. март” су били: Милорад Малешевић и Милутин Милетић. Пред-
седници Управног одбора су током година били: Страхиња Миражић, Душан Д. Богдановић и 
Драгутин Спаић. Као књиговође у задрузи су радили: Драгољуб Миражић, Милан Антуновић, 
Милутин Милетић, Марко Петрењ и Славко Војновић. Као благајници су радили: Миливој 
Миражић и Ђорђе Обрадовић.

Приликом оснивања 1947. године у Задругу је укупно унето 122 катастарска јутра земље. 
СРЗ је 1948. године поседовала 128 к.ј. задружне земље. Од тога је било: 103 к.ј. оранице, 1 к.ј. 
баште, 15 к.ј. ливаде и 9 к.ј. пашњака. Чланови задруге су осим тога имали 22 к.ј. и 800 кв.хв. 
под окућницом. Задруга је 1949. године поседовала 1.660 к.ј. земље. Крајем 1952. године за-
друга је имала 1.875 катастарских јутара обрадиве земље.28 СРЗ „10. март” Босут поседовала 
је 1953. године, према катастарском стању, 1.642 к.ј. земље, од чега је на путеве отпадало 14 
к.ј., на обрадиву земљу 1.005 к.ј., а остатак на окућнице задругара.29

Из задруге су убрзо по оснивању искључена два домаћинства, а још три домаћинства 
су била предвиђена за искључење. Разлози за искључење били су како политичке природе, 
тако и због неслагања појединих задругара са руководством око вођења задруге. Мањи број 

24  Водич кроз архивске фондове Историјског архива Срем, св. 4, Срем. Митровица, ИА Срем, 2005, 87
25  Књига седничких записника СРЗ „10. март” Босут 1949-1952. год., ИА Срем, Срем. Митровица
26  Редовна акта СРЗ „10. март” Босут од 1948-1949. год., ИА Срем, Срем. Митровица
27  Књига седничких записника СРЗ „10. март” Босут 1949-1952. године, ИА Срем, Срем. Митровица
28  Водич кроз архивске фондове Историјског архива Срем, св. 4, Срем. Митровица, ИА Срем, 2005, 87
29  Допис Босутске водне заједнице у Сремској Митровици број 1437/2 од 05.06.1953. год., ИА Срем, Срем. Митровица
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задругара није хтео да испуњава своје радне дужности.30 Дана 12. фебруара 1950. године 
Скупштина задруге није хтела да прими једну кандидаткињу за члана задруге. Средином 
1951. године из задруге су искључене још три породице.31

Сељачка радна задруга „10. март” Босут била је учлањена у Срески савез земљорадничких 
задруга у Сремској Митровици, који је помагао њен рад саветима, упутствима и материјалним 
средствима. На републичком нивоу постојао је Савез сељачких радних задруга Србије.

Задругари су на рад ишли подељени на бригаде, а касније на групе, које су водили 
бригадири, односно груповође. Радно време у току сезонских послова је било од 7-17 часо-
ва. Године 1947. било је 5 ратарских бригада и 1 сточарска бригада. У свакој бригади било 
је по 46 чланова. Касније су формиране друге бригаде или групе: повртарска, пчеларска, 
грађевинска, транспортна... Чланови КПЈ углавном нису били укључени у пољопривреду 
(изузев троје комуниста), већ су радили у МНО Босут, шумарији, земљорадничкој задрузи...

Тројица Босућана су 1947. године завршили бригадирске курсеве. Касније су и други 
задругари упућивани на курсеве. Бригадири и груповође су били: Милан Антуновић, Драгу-
тин Спаић, Миле Ребић, Живко Обрадовић, Бојан Станисављевић, Јован Богдановић, Душан 
Богдановић, Пера Лазовић, Жика Миражић, Бојан Станисављевић, Јован Богдановић, Душко 
Бродалић, Страхиња Миражић, Бранко Антуновић, Жарко Спаић, Живан Исајловић, Пера 
Лукић, Војин Стојаковић, Милутин Милетић, Милан Перуновић, Славко Станисављевић, 
Урош Бродалић, Милан Ужвар...

Задруга није имала 1947. године довољан број објеката за смештај инвентара и материјала, 
јер циглана још није била почела са радом. Те године је изграђена једна провизорна штала 
од прућа и блата за 20-так коња.32

Од имовине задруга је 1948. године поседовала: 2 запрежних коњских кола, 1 радног 
коња, 4 кобиле, 2 једнобраздна плуга, 1 гвоздену дрљачу, 1 сејачицу за жито, 1 сејачицу за 
кукуруз, 27 крмача, 1 нераста, 24 прасади... Задруга није имала своје штале, свињце, овчар-
нике, шупе, чардаке, гараже, радионице и погоне. У току 1948. године у СРЗ „10. март” Босут 
је утрошено на рад 2.766 трудодана, и том приликом је произведено: 287 тона пшенице, 36 
тона јечма, 3,6 тона зоби, 40 тона кукуруза, 2,8 тона купуса, 21 тона сена, 39 тона сламе, 9,2 
кг кудељиног семена и 24 тоне кукурузовине.33

Задруга је током 1948. и 1949. године изградила низ провизорних објеката: 2 штале за 
коње, 2 шупе за кола, 1 прасилиште за 40 крмача, шталу за говеда капацитета 90 грла, 6 
свињаца укупног капацитета 1.000 комада свиња, чардак за кукуруз, пастирску колебу, 2 
бунара...34 Током 1950. године довршена је изградња следећих провизорних објеката: 5 шта-
ла за коње од плетера покривених сламом дужине од 14 до 30 метара, 1 наслон за говеда од 
дасака покривен сламом дужине 65 метара, 3 дрвена овчарника од плетера дужине 18, 20 и 
24 метра који су били покривени сламом, 1 свињац од дасака покривен сламом дужине 15 
метара, 4 свињца од плетера покривена сламом дужине од 14 до 26 метара, 2 прасилишта, 1 
живинарник, 8 шупа покривених сламом, 1 зидана магацинска просторија покривена сламом 
и 2 кућице за раднике.35

30  Генерални преглед – опште стање у СРЗ „10. март”, 1947. год., ИА Срем, Срем. Митровица
31  Књига седничких записника СРЗ „10. март” Босут 1949-1952. год., ИА Срем, Срем. Митровица
32  Генерални преглед – опште стање у СРЗ „10. март”, 1947. год., ИА Срем, Срем. Митровица
33  Извештај Управног и Контролног одбора СРЗ „10. март” Босут од 24.04.1949. год., ИА Срем, Срем. Митровица
34  Молба СРЗ „10. март” бр. 286 од 09.01.1950. године, упућена Државној банци за кредитирање зем. задруга, Пословници у С. 
Митровици, ИА Срем, Срем. Митровица
35  Записник Државне банке за кредитирање зем. задруга о извршеној теренској контроли утрошка инвестиционог кредита за 
1950. годину код СРЗ „10. март” Босут од 22.11.1950. год., ИА Срем, Срем. Митровица
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Маја 1949. године председник задруге је имао месечну плату у износу од 36 трудодана, за-
меник председника 30 трудодана, књиговођа 28 трудодана, помоћни књиговођа 23 трудодана, 
евидентичар 23 трудодана, магационер 23 трудодана. Ниже плате у трудоданима су имали: 
благајник, помоћни магационер, набављач, ноћни чувари, бригадири, пољари, свињари...

СРЗ „10. март” Босут поседовала је 1949. године следеће машине, алат и опрему: 36 
једнобраздних плугова, 1 двобраздни плуг, 42 запрежних кола, 4 сејачице, 1 косачицу, 1 
мотор и 32 дрљаче. Задруга није имала своје тракторе, тракторске плугове, вршалице, само-
везачице, круњаче, сечке, пресе за сено...36

Управни одбор СРЗ „10. март” Босут донео је 15. новембра 1949. године одлуку о вели-
чини окућнице задругарских домаћинстава у Босуту. Према овој одлуци домаћинства са 1 
чланом су имала право на окућницу од 600 кв., домаћинства са 2 члана 900 кв., домаћинства 
са 3 члана 1.200 кв, домаћинства са 4 члана 1.500 кв., домаћинства са 5 чланова 1.800 кв., 
домаћинства са 6 чланова 2.100 кв., домаћинства са 7 чланова 2.400 кв., домаћинства са 8 
чланова 2.800 кв. Скупштина задруге потврдила је ову одлуку.37

Задруга је 1949. године узгајала следеће културе: пшеницу, кукуруз, пиварски јечам, 
сточни јечам, сточни грашак, зоб, кудељу, сунцокрет, мишлингер (сачму), кромпир, пасуљ, 
боранију, грашак, парадајз, паприку, бундеве, першун, паштрњак, купус, лук, келерабу, со-
чиво... Сељачка радна задруга је држала пластенике за узгој поврћа и трговала је поврћем 
и другом робом са Земљорадничком набавно – продајном задругом из Босута и другим 
задругама и фирмама. Задругари су по пољима скупљали: сено грахорице, јечмену сламу, 
детелину, житну сламу и плеву, зобну сламу и плеву, кукурузовину... Такође су скупљали 
шљиве и друго воће и пекли ракију.

СРЗ „10. март” је поседовала 1949. године следећи сточни фонд: 261 овца, 6 ждребади, 13 
омади, 46 коња, 47 кобила, 5 телади, 12 јунади, 12 крава, 3 бика, 155 прасади, 67 назимади, 
122 крмаче, 23 нераста, 61 товљеник и 29 кошница пчела.38

Задруга је уговарала са другим фирмама тов свиња и откупљивала телад од задруга-
ра. СРЗ је мењала са задругарима дебеле свиње за кукуруз, делила задругарима наспрам 
зарађених трудодана: жито, кукуруз, зејтин, постељину, вуну, назимад за тов... Вуна се прво 
делила домаћинствима које нису имале овце (400 грама по особи), а преостала количина свим 
осталим задругарима на једнаке делове. За једно назиме које би задруга уступила задругару 
рачунало се 30 трудодана.

СРЗ „10. март” Босут набавила је током 1950. године: 1 приплодног бика, 12 говеда по-
долске расе, 28 оваца, 13 јагањаца, 39 приплодних крмача, 8 назимади, 234 прасади. Од опреме 
задруга је набавила током 1950. године: 1 косачицу, 1 моторни круњач и 13 половних раоника.39

На основу дозволе коју је издала Дирекција рибарског газдинства Београд, босутска 
задруга се бавила рибарством. Обавеза задруге је била да испоручи Дирекцији један део 
уловљене рибе. СРЗ је имала своју ковачку радионицу и магацин за робу. Такође, задругари 
су секли фашину и пекли циглу. Задружни свињари су терали свиње у шуме на испашу и до 
50 км удаљене од села. У задрузи су били запослени кочијаши који су терали запрежна кола. 
Пољари су били: Жика Исајловић, Пера Лукић и Драгић Миражић.40

У босутској сељачкој радној задрузи постојало је обданиште које је радило по приватним 

36  Преглед пољопр. справа и алата СРЗ „10. март” Босут на дан 17.06.1949. год., ИА Срем, Срем. Митровица
37  Књига седничких записника СРЗ „10. март” Босут 1949-1952. год., ИА Срем, Срем. Митровица
38  Преглед сточног фонда СРЗ „10. март” Босут на дан 17.06.1949. год., ИА Срем, Срем. Митровица
39  Записник Државне банке за кредитирање зем. задруга о извршеној теренској контроли утрошка инвестиционог кредита 
за 1950. годину код СРЗ „10. март” Босут од 22.11.1950. год., ИА Срем, Срем. Митровица
40  Књига седничких записника СРЗ „10. март” Босут 1949-1952. год., ИА Срем, Срем. Митровица
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кућама. Неговатељица је пазила малу децу, док су мајке одрађивале трудодане у пољу. Већу 
децу су мајке водиле са собом на рад, у поље.

Скупштина задруге је 1950. године поделила 4 плаца задругарима који нису имали ре-
шено стамбено питање и 50.000 комада цигле за изградњу порушених кућа.

За свој рад задругари су зарађивали тзв. трудодане. Вредност једног трудодана 1947. 
године износила је 50 динара.41 Године 1948. један трудодан је вредео: 5 кг пшенице или 6 кг 
кукуруза, односно 43 динара или 8 бонова.42 За сваку врсту посла постојало је нормирање 
рада у трудоданима, који су се евидентирали и исплаћивали у роби или новцу. Испочетка је 
за један радни дан додељиван један трудодан. Касније је количина трудодана додељивана на 
основу тежине посла и учинка, па се дневно могло зарадити од 0,8 до 1,6 трудодана, у завис-
ности од врсте посла који је обављан. Често се дешавало да задругари неће да изађу на рад. 
Задругар који не би изашао на рад без оправдања, кажњавао се укором или одузимањем пет 
трудодана. Понекад би казна за теже повреде радних обавеза ишла и до 20 трудодана. Зато се 
често дешавало да поједини задругари не зараде довољан број трудодана. О овом питању се 
често расправљало на састанцима руководства задруге. У првом полугодишту 1947. године 
303 члана задруге нису зарадили предвиђених 125 кг жита, већ су добили мањи износ, јер 
нису остварили потребан број трудодана.43

Државна банка за кредитирање земљорадничких задруга у Сремској Митровици је 
1950. године одобрила кредит СРЗ „10. март” Босут за изградњу грађевинских објеката, у 
износу од 1.525.000 динара. Банка је исте године извршила контролу утрошених средстава 
које је задруга добила на име кредита за инвестициону изградњу. Записнички је утврђено 
да је задруга изградила чардак дужине 50 метара и живинарник од тврдог материјала. Том 
приликом банкарски службеник је констатовао да кредит није употребљен у сврхе за које је 
издат. Службеници задруге правдали су утрошак средстава наводима да је део кредита по-
трошен на изградњу привремених објеката који су задрузи били неопходни.44

СРЗ „10. март” Босут је узимала и друге кредите од банака: 1948. године кредит од На-
родне банке ФНРЈ у износу од 301.000 динара, 1949. године кредит за обртна средства у износу 
од 1.600.000 динара, а 1951. године кредит за обртна средства од Народне банке у износу од 
2.000.000 динара.

Уместо очекиваног повећања обима производње, у задругама је дошло до смањења 
продуктивности. Због слабог залагања задругара, као и због суше 1950. године остварен је 
веома слаб принос, што је резултирало напуштањем задруге од стране појединих задругара. 
Забележено је да је почетком јуна 1951. године у задрузи било доста неокопаног кукуруза, 
док су у јесен исте године довођени радници са стране да беру кукуруз и секу кукурузовину. 
Почетком 1951. године приликом пописа је уочено да недостаје доста ситног инвентара.45

Дана 28. марта 1952. године у СРЗ „10. март” Босут било је учлањено 194 пунолетна и 
38 малолетних чланова:46

41  Генерални преглед – опште стање у СРЗ „10. март” 1947. год., ИА Срем, Срем. Митровица
42  Извештај Управног и Контролног одбора СРЗ „10. март” Босут од 24.04.1949. год., ИА Срем, Срем. Митровица
43  Генерални преглед – опште стање у СРЗ „10. март”, 1947. год., ИА Срем, Срем. Митровица
44  Записник Државне банке за кредитирање зем. задруга о извршеној теренској контроли утрошка инвестиционог кредита 
за 1950. годину код СРЗ „10. март” Босут од 22.11.1950. год., ИА Срем, Срем. Митровица
45  Књига седничких записника СРЗ „10. март” Босут 1949-1952. год., ИА Срем, Срем. Митровица
46  Списак чланова СРЗ „10. март” Босут бр.170/52 од 28.03.1952. године, ИА Срем, Срем. Митровица
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Редни број 
домаћинства Презиме, очево име и име Узраст 

детета

1. Обрадовић (Војина) Ђорђе
2. Обрадовић (Ивана) Милица
3. Војновић (Срђана) Душан

Војновић (Душана) Славко 15
4. Спаић (Николе) Драгутин
5. Исајловић (Милана) Живан
6. Ђисаловић (Марка) Милена
7. Стојаковић (Стевана) Војин
8. Стојаковић (Проке) Тина
9. Стојаковић (Војина) Стева
10. Стојаковић (Војина) Илија

Стојаковић (Војина) Споменка 16
Стојаковић (Иве) Госпојинка 17
Стојаковић (Војина) Жељко 13

11. Седларовић (Влајка) Душан
12. Вукмировић (Јована) Јован
13. Петрењ (Милана) Иван
14. Петрењ (Николе) Јулка

Петрењ (Ивана) Мирјана 14
Петрењ (Ивана) Слободан 7

15. Миражић (Димитрија) Драгољуб
16. Миражић (Ђуре) Марија

Миражић (Драгољуба) Милован 7
17. Чајевић (Јована) Јован
18. Бошковић (Петра) Митра
19. Станисављевић (Пере) Милева
20. Живанић (Милана) Кузман
21. Живанић (Јована) Велинка

Живанић (Кузмана) Гаврило 5
Живанић (Кузмана) Милан 7

22. Обрадовић (Саве) Јела
23. Обрадовић (Алимпија) Витомир
24. Дракулић (Михајла) Станко
25. Дракулић (Драгице) Савета
26. Дракулић (Станка) Бошко
27. Дракулић (Станка) Зора
28. Миражић (Душана) Бранко
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29. Миражић (Боже) Боса
30. Спаић (Бранка) Софија

Спаић (Цвеје) Никола 14
Спаић (Цвеје) Павле 16

31. Миражић (Младена) Радојка
Миражић (Живана) Славица 16
Миражић (Живана) Славко 13

32. Петровић (Уроша) Александра
33. Богдановић (Давида) Радивој
34. Богдановић (Уроша) Јован
35. Миражић (Миливоја) Катица
36. Вашчанин (Миливоја) Бранка
37. Богдановић (Николе) Мара
38. Бродалић (Спасоја) Сока
39. Обрадовић (Бранка) Љубица
40. Аћимовић (Павла) Даница
41. Боговац (Николе) Стеван

Богдановић (Ивана) Рајко 10
42. Будечевић (Милутина) Зорка
43. Ађански (Јована) Вука

Ађански (Јована) Стева 12
44. Богдановић (Николе) Иван
45. Богдановић (Давида) Душан
46. Богдановић (Живана) Живка

Богдановић (Душана) Миланка 14
Богдановић (Душана) Душанка 11

47. Миодраговић (Милоша) Миленко
48. Миодраговић (Милоша) Златица
49. Спаић (Илије) Кристина
50. Спаић (Петра) Здравко
51. Спаић (Станка) Тина
52. Будимчевић (Петра) Богданка
53. Будимчевић (Петра) Славица

Будимчевић (Богданке) Злата 6
54. Богдановић (Илије) Живка
55. Богдановић (Радивоја) Селена
56. Богдановић (Крсте) Живан
57. Богдановић (Душана) Даринка
58. Богдановић (Живана) Ђорђе
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59. Обрадовић (Богдана) Јован
60. Обрадовић (Милована) Аница
61. Лазовић (Љубе) Петар
62. Лазовић (Саве) Митра
63. Перуновић (Саве) Милан
64. Перуновић (Николе) Катица
65. Перуновић (Милана) Гаја

Перуновић (Милана) Јелена 16
66. Рауш (Максима) Милош
67. Нојман (Петра) Магдалена
68. Мицић (Радована) Јован
69. Мицић (Јована) Живка
70. Перуновић (Саве) Јован
71. Перуновић (Васе) Ката
72. Станисављевић (Живана) Сава
73. Миражић (Жарка) Анђелка
74. Миражић (Петра) Агица
75. Ђурђевић (Лазара) Милан
76. Ђурђевић (Милана) Љубица
77. Тепавац (Павла) Милка
78. Тепавац (Николе) Јелица

Тепавац (Николе) Пера 15
79. Антуновић (Јована) Бранко
80. Момировић (Ивана) Вида
81. Бошковић (Душана) Емилија
82. Богдановић (Душана) Мира
83. Богдановић (Душана) Љубица
84. Спаић (Николе) Емил
85. Спаић (Николе) Младен
86. Спаић (Душана) Јованка
87. Ненадовић (Саве) Емилија
88. Рауш (Андрије) Иван
89. Рауш (Ивана) Вида
90. Војновић (Срђана) Милош
91. Миражић (Ивана) Кузман
92. Миражић (Живана) Љубица
93. Миражић (Петра) Миланка
94. Миражић (Станислава) Илинка
95. Домчић (Драгутина) Бранко
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96. Дрмановић (Владимира) Милан
97. Ивић (Михајла) Милка
98. Николић (Милутина) Драгутин
99. Николић (Милутина) Ангелина
100. Рауш (Лазе) Милка

Рауш (Светозара) Нада 14
101. Миражић (Милоша) Богдан
102. Миражић (Негована) Вида
103. Ердег (Антона) Фрања
104. Ердег (Цветина) Даринка
105. Ердег (Фрање) Славица
106. Гламошлија (Адама) Станко
107. Гламошлија (Станка) Марко
108. Вукмировић (Милана) Мирославка
109. Седларовић (Живана) Цветин
110. Седларовић (Гаврила) Ката
111. Седларовић (Цветина) Душан

Седларовић (Цветина) Милан 15
Седларовић (Цветина) Кузман 13

112. Седларовић (Витомира) Радослав
113. Седларовић (Живана) Наталија
114. Седларовић (Милоша) Загорка
115. Седларовић (Влајка) Мирјана
116. Седларовић (Миливоја) Светислав
117. Седларовић (Светислава) Живка
118. Бродалић (Милоша) Катица
119. Станковић (Живана) Винка
120. Станковић (Јована) Драгољуб
121. Станковић (Драгољуба) Божица
122. Миладиновић (Ленке) Зора
123. Миладиновић (Ђорђа) Симана
124. Лазаревић (Луке) Косана
125. Новоселац (Цвеје) Петар
126. Новоселац (Живана) Наталија
127. Будимчевић (Николе) Урош
128. Станисављевић (Уроша) Ружа
129. Станисављевић (Јована) Богдан
130. Станисављевић (Јована) Славко
131. Обрадовић (Ивана) Драгица
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132. Обрадовић (Марка) Ђока
Бруњај (Јоце) Вукосава 15

133. Миражић (Ивана) Живко
134. Миражић (Теше) Мира
135. Малешевић (Жике) Невена
136. Малешевић (Јована) Милорад
137. Миражић (Раде) Славица
138. Миражић (Милана) Живан
139. Лазовић (Петра) Лазар
140. Живковић (Раде) Милена
141. Миражић (Илије) Загорка
142. Миражић (Милоша) Драгић
143. Миражић (Драгице) Злата
144. Миражић (Алексе) Даринка
145. Миражић (Цветина) Живан
146. Миражић (Живана) Славко
147. Миражић (Милована) Страхиња
148. Бродалић (Пере) Катица

Миражић (Страхиње) Љубиша 17
Миражић (Страхиње) Анђелка 14

149. Достанић (Раде) Новка
150. Берић (Војина) Даница

Богдановић (Радивоја) Верица 9
Богдановић (Радивоја) Мирјана 5

151. Антуновић (Живана) Савета
152. Дрмановић (Ђоке) Бранко
153. Дрмановић (Бранка) Милош
154. Дрмановић (Љубомира) Даница
155. Спаић (Гавре) Урош
156. Спаић (Гавре) Стојанка
157. Спаић (Саве) Мира
158. Грбатинић (Јеше) Дивна

Грбатинић (Пере) Вера 15
159. Рауш (Томе) Александар

Рауш (Томе) Немања 15
160. Антуновић (Пере) Милан
161. Ужвар (Ђуре) Милан
162. Вучетић (Вукадина) Тина
163. Вучетић (Цвеје) Миланка
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164. Лазовић (Милоша) Маринко
165. Лазовић (Драгутина) Ката
166. Лазовић (Маринка) Милош
167. Лазовић (Маринка) Урош

Лазовић (Маринка) Илија 14
Лазовић (Властимира) Нада 10

168. Обрадовић (Илије) Бранко
169. Обрадовић (Стевана) Иван
170. Обрадовић (Крсте) Радоса
171. Обрадовић (Ивана) Драгутин
172. Обрадовић (Васе) Бата
173. Обрадовић (Војина) Јованка
174. Лукић (Цветина) Златоја
175. Богдановић (Живана) Вукица
176. Спаић (Саве) Жарко
177. Спаић (Алексе) Наталија
178. Спаић (Жарка) Радојка
179. Милетић (Душана) Милутин
180. Бродалић (Милана) Душан
181. Милошевић (Адама) Мира
182. Станисављевић (Живана) Миливој
183. Перуновић (Душана) Сока

Перуновић (Уроша) Нада 15
Перуновић (Уроша) Стеван 12

184. Старчевић (Живана) Лазар
185. Петровић (Љубе) Кристина
186. Петровић (Владе) Блажица

Петровић (Владе) Драгослав 16
187. Богдановић (Алексе) Ватрослав
188. Богдановић (Уроша) Ђурђица
189. Рауш (Илије) Лепосава
190. Васић (Мирка) Митра
191. Перуновић (Цветина) Радмила

Симеуновић (Љубе) Госпава 16
Будимировић (Проке) Јелка 13

192. Ивић (Пантелије) Будимир
193. Ивић (Миливоја) Наталија
194. Кашић (Луке) Андрија

Кашић (Андрије) Влатко 5
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Сељачка радна задруга „10. март” Босут дала је 1953. године у закуп 250 к.ј. земљишта 
инг. Павлу Радојевићу из Сремске Митровице. Ово земљиште је, међутим, одузето од закупца 
и предато на коришћење Народном одбору Среза сремскомитровачког, јер према важећим 
законима физичка лица нису могла да обрађују земљиште изнад прописаног максимума од 
17 к.ј. 604 кв. хв.47

Године 1953. донет је Закон о пољопривредном земљишном фонду општенародне имо-
вине и о додељивању земље пољопривредним организацијама, по којем се, уз одређене 
услове, дозволило иступање из задруга. Премда је 1. марта 1953. године 96% становништва 
било учлањено у задругу, на ванредној скупштини СРЗ „10. март” Босут, одржаној 4. априла 
1953. године, донета је одлука да се задруга расформира до 1. октобра 1953. године. Дана 5. и 
6. априла 1953. године захтев за иступање из задруге је поднело 171 босутско домаћинство, 
док су свега 22 домаћинства остала у задрузи.48 Домаћинствима која су иступила из задруге 
враћено је земљиште, оруђе и стока.

Земљорадничка задруга
Земљорадничка задруга со. ј. Босут (Срем) основана је 27. марта 1946. године, а почела 

је са радом 1. априла исте године.49 Задруга се по оснивању бавила искључиво трговином 
индустријском робом. Године 1955. задруга престаје да се бави трговином и прелази на соп-
ствену пољопривредну производњу и производњу у кооперацији, као и на откуп и продају 
пољопривредних производа. Задруга одмах потом набавља пољопривредне машине. Касније је 
земљорадничка задруга проширила делатност на: угоститељски објекат, продавницу, месни-
цу, пекару, циглану, магацин... Забележено је да се задруга 1958. године бавила производњом 
семенског кукуруза, соје, сунцокрета, конопље, менте и узгојем племените врбе за корпару 
у Сремској Рачи. Исте године набављен је пловни објекат за транспорт песка и шљунка са 
савских спрудова, који су продавани као грађевински материјал. У току 1959. године задруга 
је имала 4 приплодна бика које је држала у припусној станици. Задруга се бавила сечењем, 
транспортом и трговином дрвима и фашином и превозом грађевинског материјала. 

Органи управљања у Земљорадничкој задрузи су били: скупштина, управник, управни 
одбор и задружни савет.50

Управници босутске задруге били су: Драгутин Спаић, Славко Станисављевић и Ми-
лутин (Душана) Милетић (1926-2009). Књиговођа је био Марко Петрењ (1927-2005) који 
је завршио курс за књиговођу, а благајници Димитрије Ађански и Урош Спаић. Године 
1959. у управи задруге радили су: управник, шеф рачуноводства, два помоћника књиговође, 
благајник, ноћни чувар. Од школске спреме сви су имали само основну школу.51

Састав Управног одбора задруге често се мењао и најчешће је имао 7-9 чланова из реда 
задругара и запослених. Управни одбор ЗЗ Босут је на својим седницама, које су одржаване 
у просеку једном месечно, усвајао извештаје о делимичним ревизијама, постављао и от-
пуштао сталне и сезонске раднике и службенике, усвајао извештаје о пословању, припремао 
изборе за Задружни савет, продавао и расходовао основна средства, одобравао пословнике 

47  Решење Среске комисије за пољопривредни земљишни фонд Среза сремскомитровачког број 274 од 31.07.1953. год., ИА 
Срем, Срем. Митровица
48  Молба СРЗ „10. март” Босут Среском народном одбору С. Митровица број 117 од 07.04.1953. год., ИА Срем, Срем. Митровица
49  Извештај о пословању Земљорадничке задруге Босут у пословној 1960. години, ИА Срем, Срем. Митровица
50  Водич кроз архивске фондове ИА Срем, Свеска 4, Срем. Митровица, 2005, 25
51  Извештај управног одбора Земљорадничке задруге СОЈ Босут за пословну 1959. год., ИА Срем, Срем. Митровица
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о радним односима, именовао чланове комисија, усвајао извештај о инвентарисању, одлу-
чивао о узимању земљишта у закуп од Шумског сектора Вишњићево и других правних и 
физичких лица, усвајао план набавке пољопривредних машина, доносио план унапређења 
сточарства, акциони програм, извештај редовне ревизије, одлуке о књижењу насталих виш-
кова и мањкова, итд.52

Године 1951. Управни одбор је имао 7 чланова, међу којима су били: Станисављевић Слав-
ко (председник), Бродалић Душан, Гламошлија Станко, Петровић Ана, Богдановић Иван.53 
Године 1956. Управни одбор су чинили следећи чланови: Богдановић Јован (председник), 
Стојаковић Војин, Вучетић Анђелко, Лазовић Ненад, Обрадовић Милош, Бродалић Душан, 
Миражић Милош, Ђукић Милан, Станисављевић Славко и Вукмировић Јован.54 У Управ-
ном одбору задруге 1957. године седели су следећи чланови: Обрадовић Јован (председник), 
Малешевић Милорад, Миражић Страхиња, Спаић Урош, Миражић Милан, Квас Миленко и 
Миражић Божа. Године 1958. Управни одбор чине: Стојаковић Војин (председник), Богдановић 
Јован, Обрадовић Витомир, Богдановић Цветин, Спаић Драгутин и Кашић Андрија. Дана 10. 
новембра 1958. године изабран је нови Управни одбор у који улазе: Живанић Кузман (пред-
седник), Спаић Драгутин, Стојаковић Илија, Богдановић Цветин, Богдановић Душан и Квас 
Миленко. Дана 4. августа 1959. године изабран је Управни одбор који су чинили: Стојаковић 
Војин (председник), Богдановић Ђорђе, Миражић Милан, Спаић Урош и Перуновић Јован, а 
од 29. марта 1960. године у Управни одбор је ушао и Обрадовић Војин. Управни одбор почев 
од 6. маја 1961. године чине: Квас Миленко (председник), Митић Александар, Перуновић 
Јован, Нешковић Прибислав, Богдановић Цвеја, Спаић Урош и Баџић Драгутин.

Задружни савет је у свом саставу бројао од 35-42 члана из реда задругара и запослених. 
Тако је Задружни савет изабран 26. октобра 1958. године бројао 42 члана, од чега је из реда 
запослених било изабрано 14 чланова (10 радника и 4 службеника), а из реда задругара 28 
чланова (26 земљорадника и двојица занатлија).55 Задружни савет је одлуке доносио надпо-
ловичном већином чланова, на седницама које су у просеку одржаване једном у три месеца. 
Задружни савет је на својим седницама бирао управни одбор, расправљао питања о раду 
задруге, прегледао ревизионе налазе, прегледао финансијско пословање задруге по кварта-
лима, разматрао набавку пољопривредних машина, расправљао о преузимању земљишта 
општенародне имовине од месне власти, одобравао узимање земљишта у закуп, доносио 
одлуке о књижењу вишкова и мањкова после инвентарисања, одобравао пословник и правила 
задруге, разматрао финансијске планове и извештаје о пословању... До 1958. године пред-
седник Задружног савета био је Милан Антуновић. Страхиња Миражић је био председник 
Задружног савета од 1958-1961. године, када је дужност од њега преузео Ђорђе Богдановић.

Дугогодишњи председник Скупштине задругара био је Страхиња (Милована) Миражић 
(1902-1978). Током 1952/53. године Земљорадничка задруга Босут је имала 237 домаћинстава 
са 753 члана.56 Забележено је да је на седници Скупштине задругара која је одржана 16. 
марта 1957. године присуствовало 130 задругара. У периоду од 1956. до 1959. године долази 
до опадања чланства у Земљорадничкој задрузи Босут. Крајем 1956. године у ЗЗ Босут је 
било учлањено 195 домаћинстава са уплаћеним средствима на име чланских удела у износу 
од 155.920 динара, на крају следеће, 1957. године, 159 кућа са 152.650 динара, концем 1958. 
године 154 кућа са 150.800 динара на име чланских удела, а крајем 1959. године у ЗЗ Босут 

52  Извештај управног одбора Земљорадничке задруге СОЈ Босут за пословну 1958. год., ИА Срем, Срем. Митровица
53  Извод из седничког записника Управног одбора Зем. задруге Босут од 18.01.1951. год., ИА Срем, Срем. Митровица
54  Седнички записници органа управљања Земљорадничке задруге Босут 1956-1962. год., ИА Срем, Срем. Митровица
55  Извештај управног одбора Земљорадничке задруге СОЈ Босут за пословну 1959. год., ИА Срем, Срем. Митровица
56  Седнички записници органа управљања Зем. задруге Босут од 1956-1962. год., ИА Срем, Срем. Митровица
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је било учлањено 156 домаћинстава са уплаћеним средствима на име чланских удела у из-
носу од 152.800 динара.57 Крајем 1960. године задруга је имала учлањено 159 домаћинстава 
са чланским уделима у износу од 155.800 динара.58 Члански удео чланова задруге износио 
је 1.000 динара.59

У Босуту су пет и по година паралелно постојале Земљорадничка задруга Босут и Сељачка 
радна задруга „10. март”. На заједничкој седници управних и надзорних одбора Сељачке радне 
задруге и Земљорадничке задруге, одржаној 22. маја 1952. године, расправљано је питање 
спајања две задруге, а три дана касније одржана је заједничка скупштина у просторијама 
нове школе, на којој је донета одлука o фузионисању. На седници је било присутно 115 
задругара, на челу са председником задруге Милошем Миражићем. Тада је донета одлука 
да се новоформирана задруга, настала спајањем две задруге, убудуће зове Земљорадничка 
задруга „10. март” Босут.60

Секретаријат за привреду Народног одбора Среза сремскомитровачког донео је решење 
20. априла 1953. године којим је одобрио фузију СРЗ „10. март” Босут и Земљорадничке за-
друге с.о.ј. Босут. У регистру задружних организација брисане су задруге које су се спојиле 
и уписана је нова Земљорадничка задруга „10. март” Босут.61

Основна средства после фузије две задруге износила су: 13.081.920 динара и 1.845 ката-
старских јутара земље, док су обртна средства износила 4.261.612 динара. Новоформирана 
Земљорадничка задруга „10. март” Босут сврстана је у задругу III типа. Први управник је 
био Милутин Милетић, а лица овлашћена за потписивање: председник Управног одбора 
Драгутин Спаић и чланови управног одбора: Страхиња Миражић, Здравко Спаић и Драгољуб 
Миражић.62

Откупно предузеће ССЗЗ „Задругар” из Сремске Митровице откупљивало је 1953. године 
преко босутске задруге: пасуљ (30-35 дин.), бели лук (35 дин.), овце (70 дин.), мед (170 дин.), мак 
(140 дин.), чауре мака (18 дин.)... Сакупљање чаура мака које су се користиле за производњу 
лекова било је организовано преко школе, за ученике. Задруга је исте године прикупљала 
„сиркову сламу” и продавала је откупној станици у Шиду. Дебеле свиње су откупљиване по 
цени од 115-125 динара за килограм живе ваге.

Земљорадничка задруга „10. март” Босут имала је 1954. године 4 стално запослена рад-
ника, 1956. године 7 радника и службеника, 1957. године 10 радника, 1958. године 18 запосле-
них: четворицу службеника (управник, књиговођа, благајник, магационер и пољопривредни 
техничар) и 14 радника (машински руководилац, тројица тракториста, двојица моториста, 
двојица крмара, ноћни чувар, петорица транспортних радника). Године 1959. било је 20 за-
послених, а 1960. године 22 радника и службеника.63

Плате запослених у задрузи биле су 1959. године у распону од 9.000 динара месечно 
колико је примао ноћни чувар, па до 19.000 динара колика је била зарада пољопривредног 
техничара.64 

57  Извештај управног одбора Земљорадничке задруге СОЈ Босут за пословну 1959. год, ИА Срем, Срем. Митровица
58  Извештај о пословању Земљорадничке задруге Босут у пословној 1960. години, ИА Срем,, Срем. Митровица
59  Извештај управног одбора Земљорадничке задруге СОЈ Босут за пословну 1959. год., ИА Срем, С. Митровица
60  Записник са заједничке ванредне скупштине Земљорадничке задруге С.О.Ј. и Сељачке радне задруге „10. март” Босут 
одржане дана 25.05.1952. год, ИА Срем, Срем. Митровица
61  Решење Народног одбора Среза сремскомитровачког, Секретаријата за привреду број 9887/52 од 20.04.1953. год, ИА Срем, 
Срем. Митровица
62  Пријава за регистрацију фузије СРЗ и Зем. задруге Босут Среском народном одбору, Привредном савету Сремска 
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Према систематизацији и тарифном правилнику у задрузи су 1961. године била предвиђена 
следећа радна места и плате:65

Радно место Плата (у динарима)
Управник 26.000
Шеф рачуноводства 22.000
Агроном 22.000
Књиговођа 13.000
Благајник 13.000
Евидентичар 13.000
Комерцијалиста 20.000
Магационер 15.000
Руководилац машинског парка 15.000
Машинбравар 14.000
Трактористи 15.000
Моториста 15.000 + 5 m3 дрва
Помоћник мотористе 13.000 + 5 m3 дрва
Крмар 14.000 + 5 m3 дрва
Транспортни радници 13.000
Пољар 9.000
Бикар 10.000
Ноћни чувар 10.000

Према потреби су примани у радни однос и други запослени, као што је био случај са 
помоћним књиговођом. Током сезонских послова примани су сезонски радници на период 
од 6-7 месеци годишње: за послове на циглани, за утовар и истовар, за рад на дрварицама, 
шпајзери на вршалици, радници у пољопривреди...

Земљорадничка задруга је имала свој машински парк на Кљештевици: тракторе, врша-
лице, прикључне машине, ситан инвентар.... Машински парк који је имао свог руководиоца 
обављао је услуге транспорта и обраде земљишта. За све тракторе и прикључне машине 
задруга је имала гараже и шупе за смештај. Постојао је ценовник услуга машинског парка за 
интерне услуге, за кооперанте, контрахенте и за услуге по слободној погодби. У радионици 
задруге вршене су ситније поправке.

Земљорадничка задруга је слала своје трактористе на курсеве на којима су се обучавали 
за управљање машинама. Трактористи су били плаћени по часу од 35-37 динара и по учинку 
за неке врсте пољопривредних радова. Тако су за 1 катастарско јутро дубоког орања са дво-
браздним плугом трактористи добијали награду од 80 динара. Просечна плата трактористе је 
1958. године износила 12.000 до 13.000 динара, да би већ 1961. године достигла 15.000 динара.

Земљорадничка задруга је 10. октобра 1958. године у свом машинском парку поседовала: 
4 трактора (1 Супер Зетор, 1 Фармал и 2 Фергусона), млин чекићар капацитета 1.000 kg/h, 
прикључне машине (2 гарнитуре за вршидбу, 1 уређај за вршидбу детелине, 1 гарнитуру 

65  Записник са седнице Управног одбора Зем. задруге Босут од 04.02.1961. год, ИА Срем, Срем. Митровица
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ваљака, 2 травокосачице, 4 тракторска плуга, 1 самовезачицу, 3 сејачице за жито, 1 тањирачу, 
1 тракторску дрљачу, 2 приколице петотонке, 1 прскалицу и 1 моторни круњач).66 Током 
1960. године задруга је поседовала 4 трактора: 2 Фергусона F 35, 1 Супер Зетор и 1 Беларус, 
са некомплетним прикључним машинама.67

Задруга је имала свој моторни чамац и дрварицу, којима су управљали моториста, 
помоћник мотористе и крмар. Дугогодишњи моториста је био Адам Гламошлија – Аца 
(1932-1982).

Током 1959. године Земљорадничка задруга „10. март” је изградила чардак за кукуруз, 
адаптирала је шталу у магацин житарица и репродукционог материјала, поправила је шупу 
за гаражирање пољопривредних машина и купила два нераста расе „велики јокшир”. Ис-
товремено задруга је продала: содару, билијар, бицикл и делове расходованог трактора.68

Земљорадничка задруга је током 1960. године располагала са земљиштем општенародне 
имовине: 540 к.ј. пашњака, 25 к.ј. неплодног земљишта и 67 к.ј. ораница. Осим тога, задруга је 
обрађивала оранице које је држала у закуп (од сељака 143 к.ј. и од Шумске секције Вишњићево 
97 к.ј.). Задруга је закупљивала земљиште од Шумске секције Вишњићево по цени од 4.000 
динара за катастарско јутро и од индивидуалних произвођача по цени од 8.910 динара за 
катастарско јутро. Од укупно 307 к.ј. ораница које је задруга обрађивала, било је засејано 
41 к.ј. пшенице, 72 к.ј. кукуруза, 102 к.ј. соје, 82 к.ј. сунцокрета и 10 к.ј. уљане ротквице. Те 
године је задруга остварила принос од 1.420 кг пшенице, 952 кг семенског кукуруза, 533 кг 
соје и 563 кг сунцокрета, по катастарском јутру.69

Земљорадничка задруга „10. март” Босут дуго времена није могла да пронађе 
пољопривредног техничара или агронома којег би запослила. Годинама је безуспешно тражено 
решење за ове кадрове, нуђена је плата од 22.000 динара и бесплатан стан. Задруга је 1959. 
године запослила пољопривредног техничара Ивана Јановљака, који је већ наредне године 
дао отказ због мале плате. Задруга је преговарала током 1960. године са пољопривредним 
техничарем Милетом Лазаревићем из Сараоца, да га запосли, али је овај то одбио, јер је тражио 
плату у висини од 35.000 динара, док му је Управни одбор нудио свега 26.000 динара месечно. 
Коначно, 2. новембра 1960. године на место управника долази Александар Митић за плату од 
24.000 динара, а његова супруга Касија Митић на место агронома за плату од 19.000 динара 
и бесплатан стан. Дотадашњи управник Милутин Милетић прелази у комерцијалну службу.

Почетком 1960. године Земљорадничка задруга је пословала са следећим погонима: 
сопствена економија, машински парк, откуп пољопривредних производа, циглана и пловни 
објекат. У погону економије били су запослени: двојица службеника (пољопривредни тех-
ничар са средњом школом и евидентичар са основном школом) и тројица радника (сточар, 
пољочувар и транспортни радник). У погону машинског парка били су запослени: четворица 
тракториста и двојица машинбравара. У погону откупа пољопривредних производа били 
су запослени: магационер и два транспортна радника. У погону циглане није било стално 
запослених, већ су запошљавани сезонски радници из југоисточне Србије на временски пе-
риод од 5-6 месеци годишње. Забележено је да је 1960. године задружна циглана произвела 
459.000 комада цигле и 148.000 комада црепа.70 У погону пловних објеката били су запослени: 

66  Извештај о извршеној делимичној ревизији пословања Зем. задруге Босут за пословну 1957. и 1958. год., ИА Срем, Срем. 
Митровица
67  Извештај о пословању Земљорадничке задруге Босут у пословној 1960. години, ИА Срем,, Срем. Митровица
68  Извештај управног одбора Зем. задруге СОЈ Босут за пословну 1959. год., ИА Срем, Срем. Митровица
69  Извештај о пословању Земљорадничке задруге Босут у пословној 1960. год., ИА Срем, Срем. Митровица
70  Извештај о пословању Земљорадничке задруге Босут у пословној 1960. години, ИА Срем,, Срем. Митровица
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моториста, помоћник мотористе и крмар.71

Током 1961. и 1962. године задруга је масовно куповала обрадиво пољопривредно 
земљиште од мештана Босута по цени од 30.000 – 40.000 динара по катастарском јутру.

Задружни савет је 23. августа 1961. године донео одлуку о спајању задруге у Босуту и 
Сремској Рачи.72 После 13 година заједничког пословања, босутска задруга се 1974. године 
одвојила од рачанске задруге.

Задруга је 1952. године остварила добитак од 70.956 динара, али је од те суме чак 60.956 
динара послужило за покриће губитака у претходне две године. Током 1959. године сопствена 
економија задруге остварила је пословни губитак од 391.084 динара, док су други погони 
остварили добит. Током 1960. године сопствена економија задруге остварила је пословни 
губитак од 3.505.000 динара. Губитак су остварили и пловни објекти за које је донета одлука 
да се продају.73 Разлози за лоше пословање економије су по мишљењу тадашњег управног 
одбора били вишеструки: лош квалитет земље, подводност ораница која утиче на касну сет-
ву, исцепканост парцела, али и лоша и нестручна организација посла од стране руководства, 
јавашлук и нерад запослених. Током 1961. године задруга је такође пословала са губитком, 
јер откуп кукуруза, коња и целулозе није донео очекивану зараду. Циглана, машински парк 
и пловни објекти такође су стварали губитке у пословању.

Ратарство је доносило губитке задрузи због лошег квалитета и подводности ораница. 
Тако је 1959. године 50% босутских ораница било изложено поплавама од Саве, Босута и 
подземних вода.74 Због тога се задруга више орјентисала на сточарство. 

Задруга је прописивала цене за пашарину за крупну и ситну стоку: говеда 1.200 динара, 
коњи 800 динара, овце 250 динара и свиње 200 динара по комаду. Пашарина је наплаћивана 
дупло скупље сточарима из других села. Земљу за циглу и ћерпич задруга је наплаћивала 
200 динара од кола, а шљунак и песак са спрудова 50 динара по колима.75

Земљорадничка задруга „10. март” Босут је пословала у оквиру Среског савеза 
земљорадничких задруга Сремска Митровица, који је повремено налагао ревизије пословања 
босутске задруге у погледу пословања магацина, продаје и куповине пољопривредних про-
извода, пословања машинског парка, благајничког пословања, уговарања послова са коопе-
рантима... У ревизионом налазу о извршеној делимичној ревизији за благајничко пословање 
босутске задруге за пословну 1957. и 1958. годину, помиње се да је било злоупотреба од 
стране руководилаца и запослених у погледу исплаћивања дневница за путовање у Сремску 
Митровицу и Бијељину.76 Задруга је повремено узимала кредите код Задружне штедионице, 
које је користила за: откуп пољопривредних производа, редовно пословање, набавку семена, 
вештачког ђубрива, итд.

У магацину Земљорадничке задруге „10. март” Босут чуване су разне намирнице: јаја, 
пасуљ, семе шаргарепе, сунцокретово семе, бундевско семе, бели слез, семе детелине, бели 
лук, црни лук, овас, пужеви, свињска длака, сапун, бензин, петролеј, нафта, моторно уље, 
товатна маст, вештачко ђубриво...77

После распада Земљорадничке задруге, земљиштем из Земљишног фонда општенародне 
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73  Извештај о пословању Земљорадничке задруге Босут у пословној 1960. год., ИА Срем, Срем. Митровица
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75  Седнички записници органа управљања Земљорадничке задруге Босут 1956-1962. год., ИА Срем, Срем. Митровица
76  Извештај о извршеној делимичној ревизији пословања Земљорадничке задруге Босут за пословну 1957. и 1958. годину, ИА 
Срем, Срем. Митровица
77  Извештај о извршеној делимичној ревизији пословања Земљорадничке задруге Босут за период од 01.11.1956. године до 
27.05.1958. године, ИА Срем, Срем. Митровица
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имовине управљало је Државно пољопривредно добро „Босут”. ДПД „Босут” је 1969. године 
ушло у састав ПСОУР „Младост” Мартинци, заједно са задругама из Сремске Раче, Кузмина, 
Мартинаца и Дивоша. Стварањем Пољопривредне организације „Митросрем” 1971. године, 
босутска задруга је ушла у састав Митросрема.

Земљорадничка задруга „Босут” из Босута обновила је рад 9. јуна 1990. године. За-
другу је основало 10 задругара из Босута, а за директора задруге је именован Милан (Ми-
ленка) Перуновић (1966). Делатност задруге је гајење жита (осим пиринча), легуминоза и 
уљарица. Осим тога задруга је регистрована за спољнотрговински промет и за услуге у 
спољнотрговинском промету. Земљорадничка задруга је тражила поврат сеоских пашњака, 
али је овај захтев одбијен. После неколико година ова задруга је замрзла рад, премда је и 
даље формално регистрована.
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СРПСКА ПРАВОСЛАВНА 
ПАРОХИЈА И ЦРКВЕНА ОПШТИНА

Православна парохија и црквена општина у Босуту је у саставу Српске православне 
Епархије сремске, која обухвата цео Срем, осим Земуна и Осечког поља. Данас босутска 
парохија потпада под Архијерејско намесништво сремскомитровачко са седиштем у Сремској 
Митровици. Опслужује је један свештеник заједно са Рачанском парохијом. У селу постоји 
неколико објеката у главној улици који су у власништву Црквене општине Босут: капела 
светог Јована Претече на броју 96, парохијски дом на броју 98 и храм светог Јована Претече 
у изградњи на броју 89. Сеоска и црквена слава је Ивандан – Рођење светог Јована Крститеља 
(24. јуна по јулијанском, односно 7. јула по новом, грегоријанском календару).

Непосредно по оснивању села, Босут није било самостална парохија, већ филијала 
парохије Рача. Свештеници из Раче су долазили по потреби у Босут и ту обављали обреде 
по кућама. У црквеним списима из 1732. године налазимо следеће податке:

„Ушће (Босут) 20 кућа, цркве и свештеника немају.”
Подаци о Рачи су знатно опширнији:
„Град Рача. 1733. 8. Фебруара. Црква од брвана, покривена шашем, трапеза од дрвета. 

Неосвећена. На трапези: плаштаница од беза, антиминс стари, неизображен; московско и 
српско јеванђеље, ковчежић од дрвета, свећник од пиринџа. На проскомидији: путир од лима, 
дискос, звездица од бакра, кашика од рога; ваздух, дарци од мусулина. На иконостасу: 7 велики 
и 8 мали икона. Од одежда: 3 одежде од беза, а 1 од свиле, стихар од беза, 2 епитрахиља од 
свиле и чита, наруквице од беза, појас – тканица, свилена. Од црквених књига, московских: 
велики псалтир, 2 апостола; кијевских: октоих, служебник; српских: пентикостар, октоих, 
служебник. Кадионица, 2 свећника од дрвета, 4 кандила од пиринџа, сто, 3 прозора. Како 
се црква налазила у бившој вароши Рачи, а варош се сада преселила на друго место, то је 
заповеђено капитану Гаври Монастерлији, да заповеди људима, да направе нову цркву у 
новој вароши, што је и обећано. Дотле пак поп Мојсије има у старој цркви само децу крстити, 
молитву болнима очитати и опојати умрле.

Свештенство: Поп Никола Радосављевић, рођ. у Товарнику, учио у ман. Крушедолу код 
јрм. Мојсија, зађ. и зап. Никола темишварски. Има кћер. Само 3 краве има, друго ништа. 
Заповеђено му је да одма иде у Београд, где му је архиепископ нашао место.”1

У „Протоколу визитације цркава, школа, клира и православних хришћана Епархије 
Сремске” од 25. октобра 1756. године, за време управе митрополита Павла Ненадовића, у 
шестом одељку, где су наведене парохије „Протопопијата Шидског”, под редним бројем 80, 
заведен је шанац Ушће (Босут):

1  Руварац Д, Српска митрополија карловачка око половине 18. века, Карловци, 1902, 8, 99
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„Шанац Ушће (Босут), б.(рој) к.(ућа) 15, цркве немају, под парохијом Рачанском; капрал: 
Василије Алановић”2

Десет година касније, 1766. године, црквени извештај, у одељку „Протопопијата шидског”, 
под редним бројем 92, доноси следеће податке:

„Шанац Ушће, б.(рој) к.(ућа) 18. (филијал Раче).”3

Матичне књиге венчаних, крштених и умрлих заведене су 1765. године и биле су 
заједничке за Босут и Рачу.4 Нажалост, уништене су у Другом светском рату. Самостална 
босутска парохија проглашена је нешто касније, али је и даље један свештеник опслуживао 
заједно Босут и Рачу, јер се радило о селима са малим бројем кућа.

У црквеном извештају из 1791. године, у одељку „Шидског протопопијата”, под редним 
бројем 13, налазе се подаци о Рачи и Босуту:

„Рача, б.(рој) к.(ућа) 53, б.(рој) д.(уша) 477, б.с. 1, г.п. 92 фр. 57 кр.
филијала: Босут, б.(рој) к.(ућа) 37, б.(рој) д.(уша) 403”5

Исте године свештеник који је опслуживао Рачу и Босут имао је годишњу плату у износу 
од 92 форинте и 57 крајцара.6

Босутски свештеници
У XVIII и XIX веку свештеници у Срему и другим српским земљама били су прилично 

необразовани, често, чак, и неписмени. У аустријским извештајима се наводи да су право-
славни свештеници слабо знали да читају и пишу, а неопходне молитве за богослужења су 
учили напамет. У то време нису постојале богословије у којима би се школовао свештенички 
кадар, већ су се будући свештеници спремали за позив учећи од старијих свештеника и монаха. 
Јереји су били неспремни за проповед коју скоро да нису ни држали. Чест је био случај да 
су се сеоски попови одавали пијанству, коцкању и другим пороцима. Такође је била велика 
оскудица богослужбених књига и црквених сасуда и утвари.

Истовремено, парохијани су били много више привржени цркви него данас. Старешине 
кућних задруга нису смели, под претњом казне, да одвраћају своје укућане од присуства 
богослужењима. Било је сасвим мало граничара који се нису исповедали и причешћивали, о 
чему сведоче спискови исповеђених и причешћених из XIX века. Пост су граничари држали 
веома строго, због чега је аустријска војска имала проблема са српским поданицима на похо-
дима изван царства. За време преподневног богослужења, по гостионицама је било забрањено 
крчмљење вина и ракије, лумповање, плесање и коцкање.7

Пошто је босутска парохија била сиромашна, сврстана у последњу VI класу, а црквени 
посед мали, ниједан свештеник није хтео да дође на њу, па су босутску парохију заједно са 
рачанском често опслуживали калуђери, о чему сведоче и поједина монашка имена пароха: 
Арон, Мојсеј, Герман, Кипријан, Кирил, Гаврил, Софроније, Генадије, Виктор... Калуђери 
који су служили као босутски пароси, примали су између два рата „додатак на скупоћу” у 
месечном износу од 204 динара од Среске финансијске управе у Сремској Митровици.8 Пет-

2  Исто, 26
3  Исто, 48
4  Косовац М, Српска Православна Митрополија Карловачка: по подацима од 1905, Срем. Карловци, 1910, 343
5  Руварац Д. Српска митрополија карловачка око половине 18. века, Карловци, 1902, 65
6  Хорват Р, Сријем: насеља и становништво, Хрватски институт за повијест, 2000, 185
7  Енгел Ф. Ш, Опис Краљевине Славоније и Војводства Срема, Нови Сад, 2003, 379
8  Допис Архидијецезалне конзисторије у Сремским Карловцима број К.876/предс.из 1927. од 08.04.1927. год., Архив Србије и 
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наестак година пред Други светски рат у Босуту су служили руски свештеници, политички 
емигранти.

Босутску парохију, заједно са рачанском, опслуживали су следећи свештеници:9

1. Захарије Дамнавић (око 1732)
2. Никола Радосављевић (око 1733) је рођен у Товарнику. За свештеника је учио 

у манастиру Крушедолу, код јеромонаха Мојсија. Епископ Никола темишварски 
га је рукоположио у ђаконски и свештенички чин. Служио је и живео у Рачи, а у 
Босут долазио по потреби. Имао је једну ћерку. Касније је премештен у Београд, 
где му је архиепископ нашао место.10

3. Стојан Свилокосић (1765) је започео вођење црквених матичних књига, које су 
биле заједничке за Рачу и Босут.

4. Стеван Јовановић (1765–1768)
5. Арон Мијатовић (1768–1784) је рукоположен 1. јануара 1764. године, а 

синђелију је примио 30. јануара 1764. године. Службовао је у Успенској цркви у 
Рачи, јер у Босуту храм још није био подигнут.11

6. Михајло Свилокосић (1774–1784) је пре Раче и Босута службовао у Кузмину.12 
Петар Руњанин га у својој аутобиографији помиње као Михаила Свилокоса.

7. Александар Радовановић (1784–1787)
8. Григорије Врховац (1787–1801) је рођен у Кузмину, где је једно време службо-

вао као учитељ. Забележено је да је Григорије имао сина Павла. Врховац је био 
први учитељ Петру Руњанину, потоњем знаменитом кузминском свештенику и 
књижевнику, са којим је делио парохију све до своје смрти. Руњанин је записао 
у својој аутобиографији да Григорије Врховац „није весма сурово са децом по-
ступо, као други учитељи”. Руњанин још бележи да је Врховац говорио помало 
немачки језик, да је био љубазан и гостољубив у контакту са другим људима и 
да се пре рукоположења бавио „арендама от виртс-хауза”, на којима је зарадио 
доста новаца. Провео је 14 година као парох босутски и рачански. Све време је 
живео са породицом у својој кући у Кузмину, док је у рачанској цркви служио 
недељом и празником. Другим данима текуће послове обављао је његов капелан 
из Раче.13 На оловној плочици из 1802. године, пронађеној у темељима разруше-
не босутске цркве, помиње се да је храм Рођења светог Јована Крститеља поди-
гнут „нарочитим заузимањем Г. Гр(игорија) Врховца, бившег пароха овдашњег, 
а сада кузминског”14. После смрти јереја Нестора Филиповића, једног од тројице 
кузминских пароха, јереј Григорије Врховац је прешао на његово место. У Куз-
мину је потом служио све до своје смрти 1821. године. Кузминска црква је поди-
гнута у периоду од 1773 – 1783. године залагањем Григоријевог оца, кузминског 
пароха Јевтимија Врховца (†1790).15 

9. Стојан Свилокосић (1801–1807)

Црне Горе, Београд, бр. фонда 69
9  Косовац М, Српска Православна Митрополија Карловачка: по подацима од 1905, Срем. Карловци, 1910, 343
10  Руварац Д. Српска митрополија карловачка око половине 18. века, Карловци, 1902, 8, 99
11  АСАНУК, МПБ, 1767, 90.
12  Руњанин П, Историја села Кузмина, Српска манастирска штампарија, Сремски Карловци, 1936, 30
13  Руњанин П, Автобиографија, Богословски гласник, Сремски Карловци, 1914, 6, 33-34, 74-75
14  Плочица која је нађена у темељима цркве порушене у Другом светском рату, Музеј Срема, Срем. Митровица
15  Руњанин П, Историја села Кузмина, Српска манастирска штампарија, Сремски Карловци, 1936, 30,31
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10. Јосиф Филиповић (1807–1842) је провео 35 година као парох босутски. Помиње 
се као пренумерант из Босута за Вукову „Даницу” 1828. године.16 Петар 
Руњанин бележи да је кузмински ђакон Јосиф Филиповић рукоположен у пре-
звитерски чин нешто раније, 1805. године, и одмах упућен у рачанску парохију. 
Потом је купио кућу у Босуту, где се населио после вишегодишњег процеса. 
Руњанин још бележи да је Јосиф Филиповић био ожењен ћерком капетана 
Рашковића.17

11. Гаврило Радосављевић (1842–1843) је био капелан у Ердевику од 1818-1836. 
године, а касније је служио у Босуту и Рачи.

12. Мојсеј Моловић (1843–1850) је био учесник Мајске скупштине у Карловцима 
1848. године на којој је проглашена Српска Војводина. Свештеник Мојсеј је исте 
године сачинио списак од 138 граничара из села Босута, који су били способни 
за ношење оружја у револуционарним превирањима.

13. Стефан Дамјановић (1850–1873) је рођен 1796. године. Био је учитељ од 1816. 
године и катихета од 1833. године. Рукоположио га је митрополит Стефан 
Стратимировић. Помиње се као митровачки поп који је у револуционарним 
збивањима 10. јула 1848. године, у присуству патријарха Рајачића, у митровачкој 
цркви позивао народ на устанак, говорећи о васкрсењу Лазаревог царства и 
проклињући оне који неће да сарађују са Србима.18 Забележено је 1856. године да 
је био удовац.19 Говорио је немачки, италијански, француски и латински језик.20 
Као управитељ босутске школе отац Стефан је провео преко 20 година.21 Био је 
парох у Рачи, Босуту, Моровићу и Батровцима. Свештеник Стефан Дамјановић 
је имао сина Јована и две ћерке: Анку рођену 1832. године и Александру рођену 
1834. године. Јован Дамјановић је био први учитељски приправник сомборски у 
школи у Грку од 1865-1878. године. Завршио је гимназију 6. класе у Карловцима 
и педагошки курс у Митровици. Касније је премештен у Рачу, где је и умро вео-
ма млад 1881. године.22

14. Јован Апостоловић (1873–1895) је рођен 1841. године, а рукоположен 5. маја 
1866. године од стране патријарха Самуила Маширевића. Свршио је гимназију 
у Осијеку и богословију у Карловцима. Живео је у парохијском дому без сесије. 
Опслуживао је парохије у Рачи и Босуту. Забележено је да је 1874. године био је 
отац два малолетна сина.23

15. Јеромонах Герман Стајић (1895–1897) је био администратор босутске и рачан-
ске парохије до августа 1897. године.24

16. Константин Змејановић (1897) је као парох грчански привремено опслужи-
вао босутску и рачанску парохију у септембру и октобру 1897. године. Заједно 
са Богољубом Познановићем написао је књигу „Свеоци народног предања око 
гроба Филипа Вишњића” у којој се на више места помињу и догађаји везани за 

16  Даница-забавник за годину 1828., Беч, Штампарија јерменскога намастира, 1828, 262
17  Руњанин П., Автобиографија, Богословски гласник, Сремски Карловци, 1914, 47-48
18  Гавриловић С., Седиште штаба граничарског пука, Сремска Митровица, 1969, 107
19  АСАНУК, МПА 1856/692
20  АСАНУК, 1873, К 269, Списак парохиа у протопрезвитерату Митровачком за год. 1872.
21  АСАНУК, Таблични исказ за год. 1870, протопопијат Митровачки
22  Козобарић Ј., Православна српска парохија у Грку крајем 1910. године, С. Карловци, 1911, 21; АСАНУК, К 328, кут. 148, 1880.
23  АСАНУК, K 39/15.
24  Матичне књиге крштених и венчаних у Босуту за 1896 и 1897. годину, Месна канцеларија Босут
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Босут. Умро је 1908. године.25

17. Никола Максић (1897–1901) је рођен 1873. године, а рукоположен, као свршени 
богослов у свештенички чин 1897. године. Потом је послат у Босут и Рачу на 
прву парохију, где је службовао као администратор од новембра 1897. до априла 
1901. године. Седиште парохије је било у Рачи.26 Године 1901. премештен је за 
пароха у село Јамену.27

18. Јеромонах Кипријан Грујић (1901) је администрирао босутском и рачанском 
парохијом од априла до јуна 1901. године.28

19. Никола Станишић (1901–1904) је рођен у Карловцима, где је завршио 
гимназију и богословију.29 Био је администратор босутско – рачанске парохије 
пре 1896. године, па све до октобра 1909. године.30 Забележено је да је 1907. годи-
не поп Никола Станишић из Босута био члан Епархијске скупштине у Карлов-
цима.31

20. Стеван Кнежевић (1904–1906)
21. Илија Аћимовић (1906–1909) је рођен 19. децембра 1878. године у Мирковцима. 

Завршио је гимназију у Винковцима, а потом богословију у Сремским Карлов-
цима. Рукоположио га је у свештенички чин епископ бачки Митрофан (Шевић) 
1903. године у манастиру Беочину. Говорио је немачки језик. Са супругом је 
имао двоје деце. Године 1909. постао је систематизовани парохијски помоћник у 
Мартинцима.32

22. Јеромонах Кирил Секулић (1909-1912) је био администратор босутске и рачан-
ске парохије од октобра 1909. до маја 1912. године.33

23. Григорије Брезбрадица (1912-1913) је у чину јереја администрирао босутском и 
рачанском парохијом од јуна 1912. до јануара 1913. године.34

24. Јеромонах Гаврил Зарић (1913) је администрирао босутском и рачанском 
парохијом од јануара до септембра 1913. године.35

25. Здравко Живковић (1913-1914) је био парох босутски и рачански почев од окто-
бра 1913. године, па до избијања I светског рата.36

26. Софроније Живковић (1917) је администрирао босутском и рачанском 
парохијом од јануара до марта 1917. године.37

27. Ђорђе Маринковић (1917-1918) је био босутски и рачански парох од априла 
1917. до марта 1918. године.38 Одселио се у Борово после 1918. године, а одатле 
у Банат. Остао је удовац 1919. године. Он је отац предратне комунисткиње и 
народног хероја, Софије Соње Маринковић (1916-1941).39 Ђорђе Маринковић је 

25  Исто
26  Српски Сион бр. 40, Сремски Карловци, 1897, 680
27  Српски Сион бр. 5, Сремски Карловци, 1901, 97
28  Матичне књиге крштених и венчаних у Босуту за 1901. годину, Месна канцеларија Босут
29  Косовац М., Српска Православна Митрополија Карловачка: по подацима од 1905, Срем. Карловци, 1910, 344
30  Именик достојанственика, чиновника и јавних службеника Краљевина Хрватске и Славоније, 1896, 258; Матичне књиге 
крштених и венчаних у Босуту, Месна канцеларија Босут
31  Косовац М., Српска Православна Митрополија Карловачка: по подацима од 1905, Срем. Карловци, 1910, 211
32  Исто, 343
33  Матичне књиге крштених и венчаних у Босуту за 1909, 1910, 1911 и 1912. годину, Месна канцеларија Босут
34  Матичне књиге крштених и венчаних у Босуту за 1912 и 1913. годину, Месна канцеларија Босут
35  Матичне књиге крштених и венчаних у Босуту за 1913. годину, Месна канцеларија Босут
36  Матичне књиге крштених и венчаних у Босуту за 1913 и 1914. годину, Месна канцеларија Босут
37  Матичне књиге крштених и венчаних у Босуту за 1917. годину, Месна канцеларија Босут
38  Матичне књиге крштених и венчаних у Босуту за 1917 и 1918. годину, Месна канцеларија Босут
39  Летопис Српске православне парохије у Босуту
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изабран 3. октобра 1944. године за првог председника Народноослободилачког 
одбора Петровграда (Зрењанина).

28. Божидар Лазић (1918-1925) је рођен 1893. године, а рукоположен у свештенич-
ки чин 1918. године. Рача и Босут су му били прва парохија, почев од априла 
1918. године, па до лета 1925. године.40 За време његовог службовања у Босуту 
поправљен је храм Рођења светог Јована Претече који је био оштећен у Првом 
светском рату.

29. Јеромонах Генадије Бугарски (1925-1927) је службовао као администратор бо-
сутске и рачанске парохије од 1925. године до 1. априла 1927. године. Ово му је 
била прва служба у Босуту. После II светског рата је поново служио у босутској 
парохији.

30. Јеромонах Виктор Љубичић (од 1927) је службовао као администратор бо-
сутске и рачанске парохије, почев од 1. априла 1927. године.41 Од школе је пре 
монашења завршио основну и економску школу. Пре Првог светског рата био 
је активан на оснивању земљорадничких задруга и других друштава. У току 
Првог светског рата био је прогањан, мучен и интерниран од стране аустријских 
власти. Радио је као учитељ и васпитач сирочади из Босне и Херцеговине.42

31. Иван Лубарски (до 1934) је био Рус, политички емигрант после Октобарске 
револуције.43 Службовао је у Босуту као привремени парох до новембра 1934. 
године.44

32. Михаил Милоградски (1934-1941) је такође био Рус, политички емигрант после 
Октобарске револуције.45 Био је привремени парох босутске и рачанске парохије 
од новембра 1934. године, па до избијања Другог светског рата.46 Становао је у 
Босуту.

После Другог светског рата, од 1946. године, босутску и рачанску парохију опслужују 
свештеници из Моровића:

33. Бранко Савић (1946–1958) је као моровићки парох администрирао босутском, 
рачанском, грчанском, јаменском и батровачком парохијом од 1946. године до 
21. октобра 1958. године. У свом пастирском раду имао је доста проблема са по-
слератним комунистичким властима, које су му отворено претиле, саслушавале 
га и прогониле.47 У Сремској Рачи су удбаши прекидали његова богослужења по 
приватним кућама.48 Одликован је чином протојереја.

34. Генадије Бугарски (1958–1960) је био јеромонах, али се касније оженио и слу-
жио као парохијски свештеник. Рођен је 1878. године у Пачетину, у Славонији. У 
Босуту је служио у два наврата: од 1924-1926. године, као и од 1. новембра 1958. 
године, па све до своје смрти 1960. године. Други пут је као пензионер у дубокој 

40  Шематизам Источно православне Српске Патријаршије по подацима из 1924. године, изд. Св. Архијер. Синода, 1925, 301
41  Матичне књиге крштених и венчаних у Босуту за 1927. годину, Месна канцеларија Босут
42  Пријава јеромонаха Виктора Љубичића од 02.04.1927. год., Архив Србије и Црне Горе, Београд, бр. фонда 69
43  Летопис Српске православне парохије у Босуту
44  Матична књига крштених у Босуту за 1934. годину, Месна канцеларија Босут
45  Летопис Српске православне парохије у Босуту
46  Матична књига крштених у Босуту за 1934. годину, Месна канцеларија Босут
47  Летопис Српске православне парохије у Босуту
48  Летопис Српске православне парохије у Сремској Рачи
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старости обављао дужност в.д. пароха.49 Народ га је звао поп Гена. Имао је жену 
Босиљку и сина Вукашина, који је такође рукоположен у свештенички чин. 
Остало је забележено да је Генадије Бугарски био парох у Моловину од 1. авгу-
ста 1893. године до 27. септембра 1894. године.50 Умро је 1960. године и сахрањен 
је на улазу у босутско гробље, где му се и данас налази гроб и надгробни споме-
ник.

35. Чедомир Вучковић (1960–1967) је рођен 19. децембра 1931. године у Славонској 
Пожеги. Уписао је 1947. године Призренску богословију, заједно са првом 
генерацијом послератних богослова. Школски друг му је био потоњи српски 
патријарх Иринеј (Гавриловић). Оженио се Катарином Трајковић из Београда, 
са којом је имао две кћери: Александру и Дејану. Рукоположио га је у свеште-
нички чин 1957. године Епископ сремски Макарије (Ђорђевић). Прва парохија 
му је била у Добринцима од 1957-1958. године. Потом је служио у Черевићу и 
Моровићу, одакле је опслуживао и босутску парохију. Затим се преселио у Бео-
град, где је око две деценије био свештенослужитељ у Цркви Светога Марка, а 
након тога две деценије у Саборној цркви, где је дочекао и пензију. Деведесетих 
година ХХ века обављао је дужност Архијерејског намесника Града Београда. 
Одликован је чином протојереја – ставрофора.51 Умро је 2011. године у Београ-
ду, где је и сахрањен на Новом гробљу. Опело му је служио патријарх Иринеј 
(Гавриловић).

Босутску и рачанску парохију су од 6. септембра 1967. године, па до 1. марта 2005. године, 
опслуживали свештеници из Вишњићева, јер су се парохије у Вишњићеву, Босуту и Сремској 
Рачи одвојиле од моровићке, јаменске и батровачке парохије:

49  Запис на корицама старог служебника који се чува у босутском храму (прим. аут.)
50  Козобарић Ј, Православна српска парохија у Моловину крајем 1927, рукопис, Градски музеј, Срем. Карловци, инв. бр. И-152
51  Српски Сион, број 2-3, Сремски Карловци, 1998, 92-93

Јеромонах Генадије Бугарски
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36. Хаџи Ђорђе Љ. Воларевић (1967–1973) је рођен 14. маја 1944. године у Берка-
сову. Богословију је завршио у Београду од 1960-1965. године. Рукоположен је 
у свештенички чин 28. августа 1967. године. На прву парохију у Вишњићево, 
Босут и Сремску Рачу је постављен 6. септембра исте године. Непуних шест 
година касније, 1973. године, премештен је у Сремску Митровицу. После дуге 
пастирске службе, протонамесник Ђорђе Воларевић је постављен 1987. године 
за архијерејског намесника шидског. Бави се књижевним радом. Додељен му је 
свештенички чин протојереја – ставрофора. Има сина Љубомира који је такође 
свештеник Епархије сремске.

37. Мирко Жеравић (1973–1983) је рођен у Кузмину. Веома успешно се бавио ико-
нописом и сликарством. Иза себе је оставио мноштво икона и портрета, као и 
десетак иконостаса (у Вишњићеву, у родном месту Николе Тесле личком селу 
Смиљану, стари иконостас у Сремској Рачи...). Сликарство је учио код Рускиње 
Марије Малахове, ћерке чувеног руског генерала и професорке ликовне кул-
туре у Карловачкој гимназији. Израдио је плаштаницу која се чува у малој 
цркви у Сремској Митровици. Доста је допринео сређивању и оспособљавању 
за богослужење мале цркве у Сремској Митровици. После грчанске, босутске 
и рачанске парохије, где је служио до 27. децембра 1983. године, отац Мирко је 
прешао на парохију у Кузмин, а касније у Сремску Митровицу. Умро је 1994. 
године.52

38. Саво Бекић (1983–1994) је рођен 1947. године у Живиницама код Скендер Ва-
куфа. Завршио је богословију у Сремским Карловцима. Протонамесник Саво 
Бекић је дошао у Сремску епархију из Бањалучке епархије, за време столовања 
епископа сремског Господина Андреја (Фрушића). У грчанској, босутској и 
рачанској парохији је служио од 27. децембра 1983. године до 1. септембра 1994. 
године. За време његове службе у Босуту је озидана капела светог Јована Пре-
тече.

39. Никола Пробојчић (1994–2005) је родом из Вогња. Јереј Никола Пробојчић је 
рођен у угледној свештеничкој породици пореклом из Бингуле. Његов покојни 
отац протојереј Миленко је служио у Вогњу, где данас служи Николин брат јереј 
Јован Пробојчић. Завршио је петогодишњу богословију у Сремским Карловци-
ма. Прва парохија су му били Краљевци, где је службовао пет година. За пароха 
у Вишњићеву, Босуту и Сремској Рачи дошао је 1. септембра 1994. године. Отац 
је два детета. За време његове службе у Босуту је завршена капела светог Јована 
Претече. Отац Никола је служио у Босуту и Сремској Рачи до 1. марта 2005. го-
дине, од када служи само у Вишњићеву.

Почев од 1. марта 2005. године, парохије у Босуту и Сремској Рачи су се одвојиле од 
парохије у Вишњићеву. Један свештеник са станом у Босуту, опслужује парохије у Босуту 
и Сремској Рачи:

40. Предраг Симић (од 2005) је родом из Крчедина. Јереј Предраг Симић је рођен 
1979. године. Завршио је богословију светог Арсенија Сремца у Сремским Кар-
ловцима. Рукоположен је у чин ђакона 5. фебруара 2005. године у храму Светог 

52  Парохијски дом: кућа на ползу роду, М новине број 414, 2009, 11
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великомученика Димитрија у манастиру Велика Ремета, а у чин презвитера 6. 
фебруара исте године у храму Светог апостола Петра и Павла у Сремским Кар-
ловцима. Епископ сремски господин Василије поставио је 1. марта 2005. године 
јереја Предрага Симића на прву парохију у Босут и Сремску Рачу.

Босут је имао прилику 1804. године да добије чувеног кузминског свештеника и 
књижевника, Петра Руњанина (1775-1839) за пароха, али је та прилика пропуштена стицајем 
несрећних околности. Петар Руњанин је после завршене карловачке богословије, постављен 
за пароха у Кузмину 1799. године. Због породичних разлога Руњанин је био незадовољан 
животом у Кузмину и желео је да се одвоји из велике породичне задруге у којој је живео. 
Цео догађај бележи и сам Руњанин у својој аутобиографији, када говори о својој намери да 
напусти кућну задругу у Кузмину и пресели се у Босут:53

„Већ почео сам кајати се, што сам нову кућу и толико пространу начинио, а при том по-
трошио се и још котому задужио, намислим дакле у Рачанску парохију преселити се и тим 
начином из куће из великог вилајета избавити се. И будући да Рачанској парохији и село Босут 
принаележи, место малено но у лепом положенију, људи добри, имући, нову лепу церкву на-
чинили, а парохија вдова, умислим Рачанску парохију искати, и ако ми се допусти у Босуту 
живети, тамо преселити се. Моје намереније откријем ја обшчини Босутској која ме је от давно 
добро познавала. Ови једва дочекају, и обешчају ми перву кућу до церкве своим трошком на 
крај села изселити, и место за кућу мени отворити, котому обешчају ми цигљу, грађу и цреп 
што им је от церкве претекло, за приличну цену дати, и више полза: јер от кад Босут стоји 
свагда су под филиал били, у месту никада свјашченика, и док нису церкву начинили, ни 
Богослуженија нису имали. Бедни људи морали су у свакој потреби церковној у Рачу заради 
крешченија, причашченија, погреба и проч. отходити, док нису церкву начинили (а то једва 
им је допушчено, и да бившиј парох Рачански потом кузмински Григориј Верховац, који је 
код сви надлежателства умилити се умео, измолио није, јешче дуго време без церкве бити 
морали би) било је народа сиромашна, који и помрели су, а никада у церкви нису били, зато 
да свјашченика у месту свом имати могу, сваку ползу мени обешчавали су, и за увјереније 
писмен уговор са мном учинили. И ја сам имао важни узрок Босут Рачи предпочитовати.54 И 
кад сам моје намјереније 30. дек. 1804 л. јего Екселенцији открио, и да желим у Босуту живити 
и све проче ползе, које сам отжидаво избројио, драговолно соизволио је желанију мојему…

...дозвољава ми у Босуту обитавати, и ако би Босућани уговор са мном учињени нехотјели 
исполнити, или би политическа власт забранила, да ја опет у Кузмину у Парохији останем, 
а међу тим дозвољава ми Парохијалне приходе у Кузмину и Босуту дотле уживати, док у 
Босуту кућу неначиним. Није ни мислити се могло, да би оберстер Стојчевић овом мојем 
намјеренију против стати хотео...”

Митропилит Стратимировић је дао благослов Руњанину да пређе у босутску парохију, 
и упутио га је уз писмо са препорукама код пуковника Стојчевића, који је требао да потврди 
ову одлуку. Када је Руњанин дошао код Стојчевића да му потврди постављење, овај је то 
одбио, уз образложење да босутски и рачански парох мора живети искључиво у Рачи. У 
конзисторијалној архиви сачувани су списи који потврђују да је и Регимента такође одбила 
да потврди контракт који јој је послат преко моровићке компаније, а на којем се сваки старе-

53  Петар Руњанин је „Автобиографију” писао на мешавини црквенословенског, руског и српског језика, јер у његово време 
није био утврђен правопис. Овде се текст доноси у транскрипцији, како би савременом читаоцу био разумљивији (прим. аутора).
54  Петар Руњанин је уз своју кућу добио неколико јутара земље и за њу се морао бринути (напомена приређивача 
„Автобиографије”, др Николе Радојчића)
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шина куће потписао у жељи да се Руњанин насели у Босуту као парох. Потом се пуковник 
Стојчевић заузео код митрополита за кузминског ђакона Јосифа Филиповића, који је био зет 
његовог рођака, капетана Рашковића. Тако је ђакон Јосиф Филиповић убрзо постао босутски 
парох, а Петар Руњанин остао у Кузмину. Све време док је трајала расправа око Руњаниновог 
постављења, он је опслуживао рачанску парохију из Кузмина, путујући по потреби у Босут 
и Рачу.55

Током пролећа 1932. године у Босуту је боравио потоњи контроверзни свештеник и 
књижевник Страхиња Малетић, као радник Водне задруге која је радила на изградњи новог 
утока реке Босут у Саву. У босутској цркви се новембра 1932. године Страхиња Малетић 
венчао и са својом изабраницом, будућом попадијом Меланијом. Одатле је следеће године 
отишао на парохију у село Јарак, а неколико година касније у Америку. Његова два брата 
Небојша и Слободан су били чувени митровачки адвокати и комунистички активисти, који 
су настрадали од окупатора. Страхиња Малетић се у Америци приклонио комунистичкој 
организацији, где се дружио са још двојицом бивших свештеника, који су такође били кому-
нисти и књижевници: Николом Дреновцем и православним Чехом Емилијаном Глоцаром. Сва 
тројица ће касније бити рашчињени. Свој живот пароха у месту Аликвипи, у Пенсилванији, 
патње на Голом Отоку, где је робијао као комунистички отпадник, и дубоку старост коју је 
дочекао у Београду, Страхиња Малетић је описао у аутобиографском рукопису „Фрагменти 
из мог живота”.56

Није забележено да је неки Босућанин рукоположен у свештенички чин. Двоје Босућана 
је примило монашки чин.

Забележено је да је после смрти Николе Петровића из Босута, његова удовица отишла 
да живи код сина калуђера у Јесеницама, задња пошта Плашки, у Лици.57 Име монаха који 
је вероватно био пореклом из Босута није сачувано.

Такође, Стевка Стевић која је живела у Босуту са мајком Недељком и братом Алексом, 
где су доселили из Тобута, примила је монашки чин у манастиру Тавна. Данас је она мати 
Стефанида, игуманија манастира Свете Петке у насељу Пет језера у Бијељини.

Први храм
О стању у босутској парохији почетком XIX века сведочи Богољуб Познановић у свом 

запису о хајдуку Ђорђу Ћурчији:
„У Босуту тада небеше цркве. Црквене обреде обављали су околни пароси. У селу 

литургије недељом и светцем служити долазио је ‘јереј из Опова’. Овај обичаваше или код 
тутора Будимчевића ћурчије по занату, или код крчмара Теше Ђуричића одсести.”58

Босућани нису имали своју цркву све до 1802. године, када је подигнут храм Рођења 
светог Јована Претече. Шидски протопрезвитер Стефан Урошевић је 23. августа 1802. го-
дине упутио обавештење митрополиту Стефану Стратимировићу у којем га извештава да 
је босутска црквена општина добила одобрење од Петроварадинске регименте и Славонске 
генералне команде за подизање православног храма у селу Босуту.

Свештеник Стефан Урошевић је био парох у Беркасову, одакле је јуна 1789. године пре-

55  Руњанин П., Автобиографија, Богословски гласник, Сремски Карловци, 1914, 46-48
56  Казна и сузе Јустина Поповића-Страхиња Малетић: ХХ век у тридесетак слика, НИН бр. 2570, 2000
57  Архив Војводине Нови Сад, Ф99, Одлука Комисије за ликвидацију аграрне реформе Вуковар број 1981 од 6.10.1933. год.
58  Змеановић К., Познановић Б., Свеоци народног предања око гроба Филипа Вишњића, Илок, 1887, 29
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шао у Карловце као свештенослужитељ у Горњој цркви и катихета карловачке гимназије. У 
Шид је премештен као протојереј 1793. године. Представио се Господу 10/23. априла 1805. 
године у Шиду. Иза себе је оставио велики број проповеди у рукопису које је касније чувао 
протојереј Димитрије Руварац.59

Уз обавештење проте Стефана о одобрењу изградње босутске богомоље, митрополиту 
су упућени и планови цркве, предрачун и уговор са мајсторима. Ови документи, нажалост, 
нису сачувани.60 У време изградње храма, село Босут је имало свега 40-ак кућа, са око 400 
становника. Црква је подигнута, нарочитим залагањем босутског пароха Григорија Врховца, 

59  Руњанин П, Автобиографија, Богословски гласник, Сремски Карловци, 1914, 27
60  Коларић М, Класицизам код Срба, књ. 2, Београд, 1966, 78; Лесек М, Црквена архитектура и дрворезбарство на подручју 
општине Сремска Митровица од краја 16. до средине 19. века, Зборник Музеја Срема бр. 5, Срем. Митровица, 2002, 63-86

Храм Рођења светог Јована Претече
у Босуту пре I светског рата
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у тадашњем центру села, уз саму обалу реке Саве. Храм је озидан у данашњем школском 
дворишту, на месту између школске зграде и прве куће у главној улици.

Приликом изградње храма у темеље је положена оловна плочица са записом о градњи 
богомоље, која је извађена из темеља разрушене цркве после Другог светског рата. Данас се та 
плочица чува у Музеју Срема, у Сремској Митровици. Текст повеље исписан на плочици гласи:

„У име Оца и Сина и Светога Духа
АМИН

Ова црква храма Рођења, ч(асног) Сл(авног) Пророка Господњег Јована у војном месту 
Босуту, источног Грчког – Неунијатског Закона за време владавине Императора Римског Г. 
Франциска II при (под) Г.А.(рхиепископу) и Митрополиту Стеф(ану) пл. Стратимировићу, 
протопрезвит(еру) Г. Стефан(у) Урошевић(у) сл(авног) Петроварадинск(ог) пука командан(ту) 
под надзором Г. Дим(итрија) Лалошев(ића) пароха месног и Г. Капетана Јосифа Јеремић(а), 
нарочитим заузимањем Г. Гр(игорија) Врховца, бившег пароха овдашњег, а сада кузминског, 
и Петра Миражића, Никол(е) Будимчевића и затим осталих житеља (становника)

Христове Године 1802 месеца октобра 5 тога дана”61

О зидању цркве сведочи и Богољуб Познановић у свом запису о хајдуку Ђорђу Ћурчији 
који је хтео да приложи новац за бакарни кров, али није стигао да то уради, јер је убијен:

„У то време некако зидали су и Босућани садању цркву. Као што речено би, – тутор био 
је Будимчевић. У те дане био се је шанац босутски новим досељивањем у село већ обратио.”62

Остало је упамћено да је босутски храм имао три звона различите величине, чија се 
звоњава чула до Широког Поља и даље.

У „Списку способних за исповјед душа у парохији Рачанско-Босутској”, који је саставио 
парох Стефан Дамјановић 14. априла 1856. године, забележено је да су се о Часном посту готово 
сви Босућани исповедали и причешћивали, о чему су свештеници уредно водили евиденцију. 
Тек неколико десетина се није причестило из оправданих разлога, због граничарских обавеза 
или болести. Од 294 Босућана спремних за исповед, приступило је светој тајни 234 житеља. 
Није било ни једне куће из које се нико није исповедио и причестио.63

Рачанско – босутска парохија је, заједно са још 14 парохија, од свог оснивања припадала 
шидском протопревзитерату у који су улазила следећа насеља: село Чалма, село Ердевик, 
село Љуба, село Бачинци, варош Шид, село Беркасово, село Товарник, шанац Илинци, шанац 
Вашица, село Гибарац, шанац Адашевци, шанац Грк, шанац Моровић, шанац Јамена, шанац 
Батровци, шанац Кузмин, шанац Босут, шанац Рача и Рајево Село.64 Босутска парохија је, 
међутим, на основу „највишег царског и краљевског рескрипта” од 10. августа 1868. године 
потпала под митровачки протопревзитерат.65 Касније је босутска парохија поново враћена у 
шидско намесништво, да би од 2008. године коначно прешла под Архијерејско намесништво 
сремскомитровачко.

У „Списку парохија у протопрезвитерату митровачком за годину 1872.„ забележено је 

61  Оловна плочица из темеља порушеног храма Рођења светог Јована Крститеља, Музеј Срема, Срем. Митровица
62  Змеановић К, Познановић Б, Свеоци народног предања око гроба Филипа Вишњића, Илок, 1887, 33
63  АСАНУК, МПА 1856/692
64  Хорват Рудолф, Сријем: насеља и становништво, Хрватски институт за повијест, 2000, 218; Бабић Милорад, Шанац Бановци 
у другој половини XVIII века, Стара Пазова, 2010, 15
65  Козобарић Ј, Православна српска парохија у Грку крајем 1910. године, Срем. Карловци, 1911, 22
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да је босутски храм седамдесет година после изградње још увек био у добром стању.66

Према „Исказу о стању и успеху православне деце из религиозно-моралне наставе у 
комуналној школи у Рачи и Босуту 1879. године”, који је саставио парох Јован Апостоловић, 
школска деца из Босута су уредно долазила на богослужења у храм, исповедала се и 
причешћивала два пута годишње. Такође је забележено да српска деца нису приморавана да 
врше обреде и упражњавају обичаје римокатоличке или неке друге конфесије. Успех деце коју 
је учио учитељ Влајко Дреновчанин оцењен је следећим оценама: црквено појање (повољан), 
црквено-словенско читање (добар), хришћанска наука (врло добар) и владање (похвално).67

Парох рачанско – босутски Јован Апостоловић упутио је 1884. године молбу „Славном 
Архидијецезалном Административном Одбору у Карловцима” да његова парохија буде по-
вишена са V на IV разред парохијске дотације, јер је нарасла на 1.166 православних душа.68

Митровачки свештеник Урош Милутиновић известио је 26. јула/7. августа 1886. године 
„Славни Архидијецезални Административни Одбор у Карловцима” да је црквена општина 
рачанско – босутска изјашњавањем од 1. јуна исте године одредила да свом пароху убудуће 
даје плату по IV платном разреду.69

На одборској седници босутске Црквене општине, одржаној 29. априла/17. маја 1890. 
године одлучено је да се приступи оправци цркве, и да се затражи благослов од Славног 
административног одбора у Карловцима. У ту сврху направљен је и „прорачун за поправак 
цркве босутске” у који су ушли зидарски, тесарски и столарски радови у укупној вредности 
од 293 форинте. Радови су обухватали: малтерисање цокла, малтерисање огољених делова 
фасаде и кречење цркве и торња споља и изнутра, претресање крова и замену црепа изнад 
олтара, замену шалукатора на торњу, поправку и бојадисање двоје врата и седам прозора.70

Током ХIХ века, председници Српске православне црквене општине у Босуту били су 
углавном свештеници, док су потпредседници бирани из реда угледнијих мештана. Следећи 
Босућани су били потпредседници Црквене општине: Негован Спаић 1890. године, Душан 
Живанић 1897. године, Војин Обрадовић 1901. године71... Чланови Црквеног одбора такође 
су се често смењивали на дужности. Приликом изградње босутског храма 1802. године у 
Црквеном одбору су били Петар Миражић и тутор Никола Будимчевић.72 Забележено је да 
је 1897. године Црквени одбор радио у следећем саставу: свештеник Никола Максић (пред-
седник), Душан Живанић (потпредседник), Петар Богдановић, Давид Седларевић, Михајло 
Миражић, Војин Обрадовић, П. Богдановић, Кузман Перуновић, Војин Будимировић, Ц. 
Дрмановић и Велимир Миражић (чланови).73

Краљевска земаљска влада у Загребу наложила је 18. децембра 1892. године да црквена 
општина Рача – Босут плаћа своту од 95 фор. 08. новч. у име сесионалног мањка.74 Следеће 
1893. године Црквена општина у Босуту је известила да она није арендирала државну земљу, 
те да се њен дуг отклони.75 Босутска црквена општина је 8/20. јуна 1893. године молила за 
доделу зајма од 7.000 форинти ради куповине куће и земље.”76

66  АСАНУК, 1873, К 269, Списак парохиа у протопрезвитерату Митровачком за год. 1872.
67  АСАНУК, К 328, кут. 148, 1880.
68  АСАНУК, А.О. 1884/16/19
69  АСАНУК, А.О. 1886/374/364 за 1886. год.
70  АСАНУК, А.О. 1890/393/156
71  АСАНУК, А.О. 1890/393/156; АСАНУК, А.О. 1901, 1342/700
72  Оловна плочица из темеља порушеног храма Рођења светог Јована Крститеља, Музеј Срема, Срем. Митровица
73  АСАНУК, Извод из Записника одборске седнице држане дне 3. јунија 1897.
74  АСАНУК, Ексибит Протокол Архидијецезалног Админ. одбора за год. 1892., бр. 778, од 18.12.1892.
75  АСАНУК, Ексибит Протокол Архидијецезалног Административног Одбора за год. 1893., бр. 139.
76  АСАНУК, Ексибит Протокол Архидијецезалног Админ. Одбора за год. 1893., бр. 409, од 8/20 јуна 1893.
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Црквена благајна у Босуту опљачкана је 23. јуна 1896. године, о чему је брзојавно из-
вештена „Пречасна конзисторија у Карловцима”.77 Преседник босутске црквене општине 
осуђен је пред Краљевским судбеним столом у Сремској Митровици због злочина преваре 
кривом заклетвом. У јесен 1896. године смењен је са места председника и наређено је месном 
пароху да му одузме печат, новчана средства и друге хартије. Истовремено је наложено да се 
на црквеној скупштини изабере други председник босутске црквене општине.78

Избор народних посланика за српски црквени сабор у Сремским Карловцима одржан 
је 12/24. јуна 1897. године. Босутску црквену општину представљала су четири изборника, 
пропорционално броју од 730 православних душа. На седници Црквене општине од 3. јуна 
исте године изабрани су следећи одборници: Давид Седларовић (9 гласова), Војин Обрадовић 
(8 гласова), Душан Живанић (7 гласова) и Велимир Миражић (6 гласова).79

Српска православна црквена општина у Босуту известила је 11. новембра 1898. године 
„Славни Архидијецезални Административни Одбор у Сремским Карловцима” да се налази 
у веома тешком материјалном стању:

„Услед цењена налога од 27. августа/8. септембра ове године бр. 479 у којем се налаже 
овоместној црквеној општини, да свој дуг у износу од 11 ф. 28 н. исплати Франц. Угарском 
осигуравајућем друштву у Темишвару за осигурање од ватре овоместне цркве – то је овомесна 
црквена општина у одборској седници држаној дне 22/Х под текућим бројем 17. решила славни 
наслов обавестити: да је овој црквеној општини немогуће осигуравајући износ уплаћивати, 
јер је врло сиромашна да једва и нужније потребе подмиривати може, те је она стога горе 
поменутоме друштву осигурање отказала и до сада уплаћени новац опрашта друштву; уједно 
се овом приликом упозорује славни наслов, који цркви предстоји т.ј. да има само још десетак 
хвати даљине од цркве до Саве, с тога се умољава славни наслов да поради код надлежни 
власти, да се обала Саве што пре утврди, да се доцније не жали, што се за времена није ра-
дило, кад овомештани остану без своје цркве.”80

У Шематизму источно – православне српске Митрополије Карловачке за 1900. годину 
забележено је у одељку о Протопрезвирату митровачком:

„...Филијал Босут. х.(рамовна) с.(лава) Рождество св. Јована, х.(рам) сђ. (саграђен) 1802., 
д.(уша православних) 740, ш.(колске) д.(еце) 64.”81

Српска православна црквена општина у Босуту дописом од 18. новембра 1901. године 
затражила је благослов од „Славног Архидијецезалног Административног Одбора у Карлов-
цима” за изградњу парохијског дома. Уз допис приложени су: „Нацрт”, „Доказница мера” и 
„Трошковник за новоградњу парохијалнога дома у Босуту”. Истим актом је замољен и „Славни 
господарствени уред имовне опћине у Митровици” да додели што издашнију припомоћ у 
сврху наведене изградње.82

На седници „Српског православног народног црквеног саборског одбора” одржаној 28. 
октобра/10. новембра 1902. године у Карловцима, донета је следећа одлука:

„Да би се омогућило потребно оцепљење филијале Босута од матице Раче у засебну и 
самосталну српску црквену опћину и парохију, а у исто доба и опстанак самосталне црквене 
опћине и парохије у Рачи с обзиром на малени број и доказано рђаво материјално стање њених 
парохијана српској православној црквеној опћини у Рачи у начелу подарити из јерархијског 

77  АСАНУК, А.О. 598 за 1896. год.
78  Српски Сион бр. 38, Сремски Карловци, 1896, 637
79  АСАНУК, Извод из Записника одборске седнице држане дне 3. јунија 1897.
80  АСАНУК, А.О. 1898, 1217
81  Руварац Д., Шематизам источно-православне српске Митрополије Карловачке: за годину 1900., Срем. Карловци, 1900, 47
82  АСАНУК, А.О. 1901, 1342/700
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фонда годишњу припомоћ од 400 круна као накнаду за парохијску сесију с тим да ће се иста 
припомоћ од онога дана у течај ставити, кад речено оцепљење фактично спроведено и кад 
друго свештено лице на парохију у Босуту постављено буде...”83

Наредне године Административни одбор је донео одлуку да се Рача одели од Босута, 
те да се у оба места прогласе самосталне парохије VI класе. Било је предвиђено да се за 
обе парохије распише стечај, те да њима администрира свештеник Никола Станишић до 
попуњавања парохија свештеницима.84 Одвајање рачанске од босутске парохије, међутим, 
никада није спроведено и ова два села су и данас спојена у једну парохију.

Почетком XX века босутски храм је био начет зубом времена, те се приступило његовом 
генералном реновирању. Драгоцена помоћ у износу од 1.500 К одобрена је 1902. године 
Црквеној општини Босут за оправак парохијалне цркве у Босуту „из вјерозаконске закладе, 
односно из крајишке имовне, узгојне и образовне закладе и иних земаљских средстава”. 
Исте године „из средстава петроварадинске имовне опћине” одобрена су средства Српској 
православној црквеној општини у Босуту за изградњу парохијског дома у износу од 1.000 К.85

У шематизму за 1905. годину налазе се подаци везани за босутску парохију и црквену 
општину која је тада потпадала под Митровачки протопрезвитерат:

„Филијала Босут проглашена је самосталном парохијом и црквеном општином.
У Босуту има 209 домова, 171 српски. Брачних пари има 215, српских 182. Душа има 1098, 

м. 551, ж. 549; од тих су Срби православне вере 905, остало пак Шокци, Мађари и Немци.
Посед износи 4.239 јутара и плаћа се државног пореза К 7206·30, Срби поседују 3409 к.ј. 

и плаћају држ. пореза К 5795·3.
В л а с т и: Политичка је опћина у месту, кр. котарска област, котарски суд и судбени сто 

у Митровици, војничка команда у Петроварадину, финансијска и школска област у Вуковару, 
опћина потпада под жупанију сремску, бански сто и сто седморице у Загребу.

Пошта: П. п. у месту, брзојав у Рачи.
Срби према осталима стоје: са поседом 80%, домовима 81%, душама 82%, брачним 

парима 85%.
Има цркву, посвећену Рождеству Јована Претече.
Парохија: VI класе.
Свештенство: Никола Станишић, парох, рођен у Карловцима, где је свршио гимназију 

и богословију.
Школа: комунална, 1 здање. Школска деца: за основну 78, м. 45, ж. 33, за пофторну 25, 

м. 15, ж. 10.

Општинска добра:

Земљишни посед 2 кат. јут. 486 ·, вредност  .  .  .К  334 · –
Здања  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  К 11.320 –
Остале покретности .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .К  545 · –

                                                       __________________
                                                                            Укупно К 12.199 · –

83  АСАНУК, А.О. 1902, 67/6
84  Српски Сион бр. 14, Сремски Карловци, 1903, 418
85  Извештај Жупаније Сремске 1902. године, Вуковар, 1903, 385, 389, (ИА Срем, инв. бр. 506)
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...Босут, протопрезвитерату митровачком, плаћа проценат од круна 24”.86

Управитељ босутске уставе Васа Мавреновић био је 1907. године члан Архидијецезалног 
административног одбора у Карловцима.87 Нови парохијски стан у Рачи изграђен је 1907. 
године трошком од 7.500 К.88

За поправку православног храма у Босуту потрошено је 1908. године укупно 10.200 К.89

У босутском храму се и данас налази старо престоно Јеванђеље, штампано у Бечу 1854. 
године, на којем стоји запис да га је поклонио лета Господњег 1860. „Његово Цесарско и 
Краљевско Апостолско величанство Франц Јосиф I, император аустријски”. Ово Јеванђеље 
је укоричено 1996. године заслугом босутског зета, блаженопочившег протојереја проф. др 
Димше Перића и његове супруге протинице Илинке, рођене Драгић.

У храму се, такође, налазио један путир који је поклонио Никола Дрмановић 1917. го-
дине.90 Од старијих богослужбених предмета у садашњем босутском храму чува се стара 
плаштаница на којој је извезен текст: „Прилаже 1917 Милка Исајловић”.

За време Првог светског рата босутски храм, школа и учитељски стан су порушени 1914. 
године у артиљеријском двобоју између српске и аустријске војске. Аустријски положаји су се 
налазили у непосредној близини босутског храма, па је српска армија, гађајући непријатеља, 
грешком гранатирала и цркву.91 Тада је знатно оштећен звоник, кров и унутрашњост храма.

86  Косовац М, Српска Православна Митрополија Карловачка: по подацима од 1905, Срем. Карловци, 1910, 317, 344
87  Исто, 212
88  Извештај Жупаније Сремске 1907. године, Вуковар, 1908, 312, (ИА Срем, инв. бр. 508)
89  Извештај Жупаније Сремске 1908. године, Вуковар, 1909, 311, (ИА Срем, инв. бр. 510)
90  Момировић П., Књижно-архивски споменици: Босут, 1972, ПЗЗСК, Нови Сад, досије Босут, Е-432, бр. инв. 6378
91  Летопис Српске православне парохије у Босуту; Молба Српске православне црквене општине у Босуту од 26. октобра/8. 
новембра 1923. године, Архив Србије и Црне Горе, Београд, бр. фонда 69

Јеванђеље Фрање Јосифа из 1854. године
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Током Првог светског рата црквени торањ је због положаја у близини реке Саве и држав-
не границе представљао значајан стратешки објекат. Аустроугарске власти су сумњале да 
поједини Босућани са звоника цркве и из учитељског стана, дају сигнале српској војсци у 
Мачви.

Поправка босутске цркве оштећене у Првом светском рату започела је 1922. године.92 Тада 
је председник црквене општине био Цветин Спаић, а чланови: свештеник Божидар Лазић, 
Неша Дрмановић, Живан Седларовић и Петар Богдановић. Радови су споро одмицали због 
недостатака средстава. Српска православна црквена општина у Босуту упутила је 8. новембра 
1923. године молбу за помоћ Министарству вера у Београду. У молби се наводи да је црквена 
општина разрезала намет Босућанима за поправку храма: по брачном пару 100 динара, по 
грлу крупне марве 30 динара, по комаду ситне стоке 20 динара. На тај начин је прикупљено 
125.000 динара, али је то било недовољно за завршетак радова. Помоћ око поправке цркве 
стигла је од Господарственог уреда Петроварадинске имовне општине из Сремске Митровице 
у износу од 100.000 динара. Црквена општина је такође продала једну своју кућу и новац ус-
мерила на поправку храма, али је поред свих ових прихода и даље недостајало 130.000 динара 
за завршетак радова. Министар вера Војислав Јанић одобрио је у два наврата, 14. новембра 
1923. године и 14. априла 1924. године, укупно 60.000 динара за помоћ босутској црквеној 
општини у сврху поправке цркве.93

Приликом поправке босутске цркве промењен је облик куполе на торњу, унутрашњост 
је добила другачији изглед, звоник је остао без часовника, али се сам спољни изглед храма 

92  Момировић П, Књижно-архивски споменици: Босут, 1972, ПЗЗСК, Н.Сад, досије Босут, Е-432, бр.инв. 6378
93  Архив Србије и Црне Горе, Београд, бр. фонда 69

Унутрашњост босутског храма после бомбардовања 1914. године
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није битније мењао.
Материјални положај босутских свештеника је 

био прилично незавидан. Тако је јеромонах Виктор 
Љубичић 1927. године примао плату у износу од 
8.000 динара годишње, уживао је 17 јутара земље 
која је сваке године била изложена поплави и добијао 
20 хвати дрва годишње у вредности од 3.000 динара. 
Љубичић је, такође, примао „додатак на скупоћу” од 
Среске финансијске управе у Сремској Митровици, 
у месечном износу од 204 динара.94

„Исказ” о стању босутске парохије из 1940. 
године, који је према црквеним матицама сачинио 
свештеник Михаил Милоградски, доноси следеће 
податке:

„Храм је у врло добром спољашњем и 
унутрашњем стању, снабдевен са нужним црквеним 
утварима, сасудима, одеждама.

Православних домова има 237, православних 
душа м(ушких) 552, ж(енских) 616, свега 1168. Брач-
них парова 288, удовица 58, удоваца 18, свега 76. 
Пунолетних нежењених 31, конкубината 37.

Рођених м(ушких) 7, ж(енских) 18, свега 25.
Умрлих младенаца од 7 година м(ушких) 

5, ж(енских) 5, свега 10. Одраслих м(ушких) 11, 
ж(енских) 6, свега 17.

Венчања православних 13. Исповеђених и причешћених м(ушких) 170, ж(енских) 203, 
свега 373. Прелаза из друге у православну и из православне у другу вероисповест није било. 
Секташа је било и то назарена м(ушких) 2, ж(енских) 4, свега 6.”95

Босут је једно од ретких села у Срему у којем никада није било организованих припад-
ника неке верске секте или групације.

Назаренска секта се у Босут проширила из Грка, где је око 1910. године било 25 кућа 
назарена, са 45 чланова ове секте. Први назарени дошли су у Грк из Баната и Бачке око 1880. 
године и убрзо су почели да проповедају своје учење међу локалним становништвом. По-
четком XX века имали су своју богомољу у Грку, код Немца Шпенглера.96 У извештају штаба 
жандармеријског пука у Новом Саду од 31. јула 1925. године, наведено је да у Босуту има 11 
назарена, од чега су 9 Срби, 1 Хрват и 1 Мађар (5 мушкараца и 6 жена). Вођа им је био Спаић. 
Народ је назарене звао назорејцима.97

Адвентистичка секта (суботари) су после Другог светског рата имали јако упориште у 
Сремској Рачи, одакле су безуспешно мисионарили у Босуту, кроз поделу бесплатних књига и 
брошура, као и кроз наметљиву квази-проповед. Забележено је свега неколико појединачних 
прелазака у адвентистичку секту.

Општина Босут је 1938/39. године исплаћивала награду вероучитељу у износу од 1.200 ди-

94  Исто
95  Летопис Српске православне парохије у Босуту
96  Козобарић Ј, Православна српска парохија у Грку крајем 1910. године, Срем. Карловци, 1911, 96
97  Алексов Б, Назарени међу Србима, Београд, 2010, 336-337

Босутски храм након реконструкције
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Храм Рођења светог Јована Претече у Босуту уочи II светског рата
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нара. Из буџета босутске општине је те године издвојено 5.000 динара за ограђивање гробља.98

Босутска црквена општина је 1941. године имала следећу имовину: „посед цркве 7 јутара 
1.268 хвати, оранице 4 јутра 1.061 хв, ливаде 1 јутро 948 хв, вртови-воћњаци 1.311 хв, кућиште-
црквиште 285 хв, гробље 863 хв, број парцела 9, стамбена зграда 1, господарска зграда 1, 
вредност 100.000, терети 1941: 100.101,66.”99

На самом почетку Другог светског рата, јула 1941. године, председник босутске општине 
Петар Велфлинг и бележник Фрања Ердег вршили су притисак на угледније Босућане да 
се покрсте у римокатоличку веру. Мислили су да ће се за њима повести и остали мештани. 
Међутим, нису имали успеха у овим настојањима, јер није забележен ни један случај пре-
ласка у католичанство.

У Другом светском рату није било свештеника у селу. Усташки станови у Сремској Ми-
тровици и Шиду издали су наређења по којима су сви свештеници морали напустити општине. 
Они који то нису учинили, били су ухапшени и интернирани у неки од усташких логора.

Храм Рођења светог Јована Претече срушен је 26. децембра 1943. године, када су 
фолксдојчери из Руме обучени у немачке униформе минирали цркву. Експлозија је била 
толико снажна да је цео звоник пао преко друма, а један мањи део је упао у реку Саву. Тада 
су Немци минирали и млин Спасе Ердега.100

Испред цркве је пре Другог светског рата стајао мермерни крст са натписом, који је 
срушен у исто време када и црква.101 Крст је био ограђен ниском оградом. Због овог крста 
део насеља наспрам ушћа Босута у Саву називао се „Крст”. Усташке власти су 1942. године 
на месту где се налазио крст, на самој речној обали поставиле велики камен.102

Током ратних страдања уништене су босутске матичне књиге крштених, венчаних и 
умрлих, заједно са осталим парохијским, црквено-општинским и богослужбеним књигама. 

98  Архив Војводине Нови Сад, Ф126/II-54642/38
99  Лисац А. Љ, Српска манастирска и црквена добра у Сријему 1941. године, Зборник за друштв. науке 16, Нови Сад, 1957, 108
100  Чекеринац И, Село Босут у рату, Нови Сад, 1968, 134
101  Момировић П, Књижно-архивски споменици: Босут, 1972, ПЗЗСК, Н. Сад, досије Босут, Е-432, бр.инв. 6378
102  Бурсаћ Г, Микротопономија села Кузмина, Босута и Илинаца, Педагошка стварност бр. 5/6, Н. Сад, 2002, 433; Момировић 
П., Књижно-архивски споменици: Босут, 1972, ПЗЗСК, Н. Сад, досије Босут, Е-432, бр.инв. 6378

Мермерни крст испред босутског храма
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Од старих црквених матица пронађени су само дупликати матичних књига рођених и вен-
чаних у једном усташком уреду у Загребу и убрзо су враћени у босутску месну канцеларију, 
где се и данас чувају. То су књиге које се односе на следећа годишта:

Матице рођених: 1888; 1890; 1896; 1897; 1898; 1899; 1900; 1901; 1902; 1903; 1904; 1905; 
1906; 1907; 1908; 1909; 1910; 1911; 1912; 1913; 1914; 1917; 1918; 1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 
1926; 1927; 1928; 1933; 1934.

Матице венчаних: 1888; 1890; 1896; 1897; 1898; 1899; 1900; 1901; 1902; 1903; 1904; 1905; 
1906; 1907; 1908; 1909; 1910; 1911; 1912; 1913; 1917; 1918; 1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 
1926; 1927; 1928.103

После рата, 1945. године, почеле су да се воде нове матичне књиге за Босут заједно са 
Моровићем, али је нова власт убрзо одузела и те матице. Босутска парохија је 1949. године 
почела да води црквене матице рођених, венчаних, умрлих, брачноиспитаних и матице веро-
законских прелаза за властиту, интерну употребу, које су до данас сачуване.104 Од 1952. године 
води се Црквено-општински и Парохијски записник, од 1953. године Црквени летопис, а од 
1972. године Деловодни протокол Црквене општине и Деловодни протокол Парохије Босут.105

Сеоско гробље
У Босуту се старо гробље налазило преко 

пута првог храма (данашњег школског двориш-
та), уз обалу реке Саве. Река је одронила обалу 
и уништила ово гробље, пре него што је њена 
лева обала подзидана. Ново гробље, на којем се 
и данас сахрањују преминули Босућани, форми-
рано је у другој половини XIX века на тадашњој 
периферији села. Ширењем села гробље се на-
шло у непосредној близини окућница, што је ве-
ома лоше просторно и санитарно решење. Прем-
да је гробље православно, на њему се од самог 
оснивања сахрањују и Босућани других верои-
сповести. Лево од улаза, у старом делу гробља, 
раније су се сахрањивали Мађари, о чему сведоче 
сачувани надгробни споменици на мађарском 
језику.

Најстарији споменици на босутском гробљу 
подигнути су око 1860. године. Највероватније 
да су Босућани сахрањивали своје покојнике на 
постојећем гробљу и раније, али гробови нису 
сачувани, јер нису подизани споменици од 
постојаног материјала пре друге половине XIX 
века. У то време споменике су најчешће поди-
зали родитељи преминулој деци, младићима и 

103  Момировић П, Књижно-архивски споменици: Босут, 1972, ПЗЗСК, Нови Сад, досије Босут, Е-432, бр.инв. 6378
104  Летопис Српске православне парохије у Босуту
105  Момировић П, Књижно-архивски споменици: Босут, 1972, ПЗЗСК, Нови Сад, досије Босут, Е-432, бр.инв. 6378

Босутско гробље
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девојкама, као и породичне задруге имућнијим и угледнијим покојницима, док већина умрлих 
није имала никаква надгробна обележја.

Најстарији сачувани споменик на босутском гробљу је надгробни белег Веселину 
(Љубомира) Спаићу из 1863. године на којем су сачувани фрагменти записа:

Босутско гробље

Споменик Веселину Спаићу
из 1863. године
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„Овде почi
ва Веселiн син

Любомира и .... Спа
ића...

...1863...”

На споменику босутског учитеља Георгија Ђоке Филиповића из 1870. године пише:

„Овде лежи
босутски учитељ
Ђока Филиповић

...општински...
...спомен основан...
умро 11 јуна 1870 год

вечна му...”

На споменику Соке Ђурђевић из 1872. године стоји:

„Овде почива
тело Соке Ђурђе
вић поживи 27 год
престави се 13 нов
ем 1872 спомен
овај подиже

мати Ката 1872”

Споменик учитељу Георгију Филиповићу из 1870. године
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На споменику Петру Бродалићу из 1874. године уклесано је:

„Овде
почива тело

Петра Бродалића
поживи 57 год а
престави се 13
маја 1874 спомен
овај подижу у туги
оставше кћери са
зетом Живаном
Релићем житељ
рачански 1874”

Још неколико десетина споменика датира с краја XIX и почетка XX века: Живко Вучетић 
(1864-1880), Маца Вучетић (†1892), Antal Ördög (1828-1892), Марко Вучетић (1871-1899), Шана 
Спаић (1864-1899), Лепосава Спаић (1870-1902), Вељко Спаић (1884-1902), Erzsebet Ördög (1831-
1902), Стеван Ловчевић (1884-1904), Живка Мирић (1884-1904), József Ördög (1829-1906), Алба 
Антуновић (1885-1906), Александра Спаић (1847-1907), Лаза Бродалић (1888-1907), Стевка 
Вучетић (1873-1907), Савета Нешковић (1834-1907), Михаило Миражић (1836-1908), Видо-
сава Миражић (1862-1908), Живан Станић (1848-1908), Живан Спаић (1882-1908), Миливој 
(Луке) Спаић (1890-1909), Милан Покрајац (1887-1909), Стеван Дрмановић (1844-1909), Марија 
Марковић са децом Костом и Јеленом (1885-1909), Милован Антуновић (1891-1910), Милица 

Споменик Петру Бродалићу из 1874. године
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Дрмановић (1873-1910), Пера Богдановић (1837-1910), Мара Богдановић (1835-1910), Анђелина 
Богдановић (1876-1910), Радослав (Живана) Вучетић (1889-1910), Сока Настић (1874-1911), 
Негован Спаић (1858-1911), Зорка Дрмановић (1891-1911), Миливој (Тривуна) Бродалић (1894-
1911), Кристина Вучетић (1893-1912), Јованка (Марка) Вучетић (1896-1912), Бранко Обрадовић 
(1884-1912), Славко Пинчић (1906-1912), Ангелина Косанић (1889-1912), Ангелина Спаић 
(1830-1913), Димитрија Живанић (1882-1914), Марина Вучетић (1857-1914), Стана Антуновић 
(1893-1915), Марко Будимировић (1877-1915), Перса Станисављевић (1842-1915), Лазар Вучетић 
(1842-1915), Живка Перуновић (1895-1915), Etelka Szegi (1898-1915), Васа Богдановић (1866-
1916), Милан Миражић (1887-1917), Радоса Обрадовић (1894-1919)...

Општина Босут је 1911. године донела закључак о проширењу гробља. У ту сврху је 
добијена новчана помоћ од Краљевске земаљске владе.106

Током Другог светског рата на гробље је пало неколико бомби које су оставиле иза себе 
мање кратере. После рата сеоско гробље је било прилично запуштено. Црквена општина 
га је одмах оградила, али је убрзо све било разграђено. Сеоским гробљем не газдује Јавно 
комунално предузеће из Сремске Митровице, већ село Босут, па је одувек било проблема 
са одржавањем гробљанских парцела. Народни одбор Општине Босут је донео одлуку 1953. 
године да свака кућа плаћа по 100 динара годишње за одржавање сеоског гробља. Из тих 
средстава је исплаћивана месечна плата чувару гробља у износу од 2.000 динара.107 Касније је 
у више наврата оснивана гробарска служба, али због неспремности једног дела становништва 
да плаћа гробарину, никада није у потпуности заживела. Додатни проблем представља вели-
ки број гробних места које нико не одржава, јер су целе фамилије изумрле или расељене из 
Босута. Гробари у Босуту после рата су били: Михајло Новаковић (1900-1983) из Црне Баре, 

106  Извештај о стању јавне управе у Жупанији Сријемској за управну годину 1911, Вуковар, 1912, 174
107  Седнички записник НОО Босут од 03.04.1953. године, ИА Срем, Сремска Митровица

Ordog Jozsef (1829-1906) Гробница породице Станић
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Петар Петровић (1934-2005) из Горњег Црњелова и други.
Површина гробља је 1983. године износила 50 ари. Касније је гробље проширено купо-

вином још једне парцеле. Данас се гробље простире на две катастарске парцеле (кч. бр. 616 и 
624), укупне површине 90 ари и 46 квадратних метара, а укњижено је на Општину Сремска 
Митровица.

Месна заједница Босут је изградила капелу на сеоском гробљу. Капела се састоји од две 
просторије и углавном служи за чување погребне опреме. Године 2002. капела је реновирана 
и уведена је електрична струја.108 Међутим, ова капела се ретко користи, јер у народу постоји 
обичај да покојник последњу ноћ пред укоп проводи у својој кући.

Године 2008. на гробљанској капели су постављена нова врата и прозор. На гробљу 
су постављене две капије и изливене су бетонске стазе, озидана је чесма и асфалтиран 
гробљански сокак. Следеће године је постављена жичана ограда око сеоског гробља.

Без храма
После рата Народни одбор Општине Босут продао је за 4.000 динара циглу са срушене 

цркве једном мештанину, који је ову циглу очистио и однео кући, а да је никада није платио. 

108  Архива Месне заједнице Босут

Јован Николић, поживео 49. година Маца Вучетић, умрла 1892. године



487

НОО Босут је 1953. године вршио истрагу по овом питању, али је све остало на томе.109

Зграда босутске општине изграђена је после рата на црквеном земљишту, на месту где 
се пре рата налазио свештеников стан (плац на којем је сада здравствена амбуланта). Године 
1948. потписан је уговор између НОО Босут и Црквеног одбора који су чинили: Будимчевић 
Урош, Војиновић Милош, Миражић Милан и Обрадовић Војин, по којем је Црквеној општини 
дато земљиште у замену за овај плац. Пет година касније, 1953. године, свештеник Бранко 
Савић из Моровића покренуо је поново ово питање и затражио да се Црквена општина Босут 
обештети за уступљени плац, тако што би јој било додељено 12 катастарских јутара обра-
диве земље. Чланови народног одбора општине Босут су предлагали на седници од 8. марта 
1953. године да се у случају спора са свештеником по овом питању позову сведоци који би 
посведочили о постојању уговора из 1948. године.110

Црквена општина у Босуту поседовала је фебруара 1953. године 6 јутара и 1.200 квадрат-
них хвати обрадивог земљишта, које је дато у аренду за 22.035 динара.111

Босутска парохија и црквена општина после Другог светског рата нашле су се у веома 
тешком положају. Храм и парохијски стан су били порушени, а материјал развучен. Није 
било богослужбених књига, сасуда, нити одежди.

Решењем Архијерејске власти од 6. јуна 1946. године, моровићки парох Бранко Савић 
званично је постављен да администрира у босутској и рачанској парохији. На тој дужности 
је остао све до 21. октобра 1958. године.

Отац Бранко је пријавио властима ратну штету коју је претрпела босутска црквена оп-
штина. Комисија за ратну штету Сремскомитровачког среза донела је решење 4. јуна 1946. 
године, којим је босутској парохији призната ратна штета у износу од 2.047.000 динара.112 
Ова штета никада није исплаћена.

Пошто је сагледао стање у парохији, отац Бранко је априла 1946. године послао извештај 
Епархијском управном одбору у Сремским Карловцима. У извештају он наводи да је пре 
Другог светског рата у Босуту живело 1.370 душа у 220 домова (од тога 1.200 Срба), а да 
после рата у селу живи 775 душа, што значи да је погинуло, нестало или умрло 425 право-
славних парохијана.

Црквена земља у Босуту није потпала под удар аграрне реформе. У Сремској Рачи је 
одмах после рата цркви била одузета тзв. „Попина сесија”, комад обрадиве земље од 15-20 
јутара покрај реке Саве, уз пут према Босуту. Ову земљу је црква уживала откако постоји 
село Рача, али није била грунтовно укњижена на црквену општину, па је после рата припала 
фонду општенародне имовине. Залагањем пароха Бранка Савића, архијерејског намесника 
шидског Нешка Нешковића и владике сремског Макарија (Ђорђевића), ово земљиште је маја 
1958. године враћено рачанској црквеној општини на коришћење.

Прво послератно привремено повереништво босутске црквене општине 1945. године 
чинили су: председник Урош Будимчевић – Лола, секретар Ђока Обрадовић, тутор Војин 
Обрадовић и чланови Милан Миражић и Милош Воиновић. Повереништво је примило 
црквени посед који се састојао од следеће имовине:113

109  Седнички записник НОО Босут од 23.02.1953. године, ИА Срем, Срем. Митровица
110  Седнички записник НОО Босут од 08.03.1953. године, ИА Срем, Срем. Митровица
111  Списак пореских пријава пореза на доходак 1953. г., НОО Босут-редовна акта 1950-54, ИА Срем, Срем. Митровица
112  Летопис Српске православне парохије у Босуту
113  Исто
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Црквена имовина у Босуту 1945. године

Посед Бр. парцеле Површина
1. Црква православна 30 кв.хв.
2. Месна рудина – порта црквена 46 138 кв.хв.
3. Кућа бр. 144 50 кв.хв.
4. Двориште 92 139 кв.хв.
5. Двориште 93 114 кв.хв.
6. Двориште 133 1.042 кв.хв.
7. Гробље православно 235/1 932 кв.хв.
8. Крчевине 252/1 1.184 кв.хв.
9. Крчевине 252/2 605 кв.хв.

10. Латовац 773 1 к.j. 1.172 кв.хв.
11. Амзов 953 896 кв.хв.
12. Амзов 1147 2 к.j. 1.438 кв.хв.

Свега: 7 к.j. 1.340 кв.хв.

Црквена општина је ушла у свој посед и почела да га користи, осим храма који је 1943. 
године срушен и куће на броју 144 коју је узурпирала политичка власт. 

Босутска црквена општина је, о свом трошку, набавила нове богослужбене књиге, матич-
не књиге крштених, венчаних и умрлих, крст, кадионицу, иконе, чираке... Из Мартинаца је 
добијено нешто старих црквених утвари: жути епитрахиљ и фелон, плаштаница, Јеванђеље, 
путир, дискос, звездица и кашичица. Епископ сремски Господин Никанор (Иличић) поклонио 
је: дарке за дискос и путир, воздух, бели стихар, епитрахиљ, фелон, наруквице и појас. Били 
су то углавном стари богослужбени предмети и утвари, које су опљачкале усташке власти, 
па су после рата враћене из Загреба у Београд.

Године 1953. купљен је служебник у Свештеничкој задрузи у Београду. Тај служебник 
је био у власништву блаженопочившег Патријарха Српског Господина Варнаве (Росића), док 
је још био јеромонах, о чему је сведочио и његов потпис на самој књизи.

Народ је слабо поклањао цркви неопходне богослужбене предмете. Забележено је да је 
само Ката Перуновић поклонила 1955. године један ћилим за покој душе свога сина Ивана.

Због тешког положаја цркве било је покушаја да се смањи број црквених општина и 
парохија. Решењем Епископа сремског Никанора од 23. априла 1955. године укинута је црквена 
општина и парохија у Сремској Рачи и припојена селу Босуту. Међутим, исте године, убрзо 
по избору владике Макарија за Епископа Сремског, ова одлука је укинута и све је враћено 
на претходно стање.114

Приликом арондације земљишта Сељачке радне задруге „10. март” у Босуту 1952. годи-
не, одузето је земљиште Српске православне црквене општине Босут, коју је заступао Урош 
Будимчевић – Лола, и додељено јој је друго земљиште у замену. Тада је црквеној општини 
уместо четири парцеле укупне површине 4 јутра и 923 квадратних хвати у Амзову и Крче-
винама додељено пет парцела у Латовцу, исте површине, али слабијег квалитета (уместо 
III класе добијена је IV класа земљишта). Црквена општина није добила никакву накнаду. 

114  Исто
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Изговор власти за арондацију црквеног земљишта био је да се из разлога економичности и 
ефикасности обраде одузима црквена земља која се налази усред задружног поседа.115

О стању босутске парохије и црквене општине под комунистичком страховладом, свеш-
теник Бранко Савић пише, за оно време прилично храбро, у Летопису Српске православне 
парохије у Босуту, између осталог, и следеће:

„После рата стање црквене општине било је слабо. Црквена општина била је без икаквих 
средстава, без новаца. Уз то су и власти много нападале цркву, религију, свештенике и уз то 
правиле сметње. Литије су забрањене. Једини обичај о Божићу, ношење ‘Вертепа’, спречавано 
је речима: ‘а ви сте ти што вршите поповску пропаганду’. Колико се далеко ишло у томе види 
се и по томе што је дугогодишњем црквеном појцу и тутору Војину Обрадовићу ускраћено 
да му ‘обнова’ сазида кућу, иако су целом селу сазидане нове куће. Њему се индискретно 
говорило да неће добити кућу зато што иде с попом. Он је од стране органа ‘Озне’ саслушаван 
ради цркве, али није малтретиран физички. Те и сличне ствари су многе уплашиле, па су се 
клонили свештеника. У то време је месна власт узурпирала парохијски стан, на изгорелим 
зидовима поставила кров и ту је и данас (1958. године, прим. аут.) општинска управа и стан. 
Црквена општина ни данас не може да дође до свога потраживања. Исто тако однешена је са 
порушене цркве цигла за зидање млина. Ни то није никада враћено...”116

Даље, отац Бранко наводи да су поједини партијски активисти и сеоски функционери 
отворено претили њему као пароху да ће имати одређених последица уколико буде и даље 
тражио црквену имовину.

О оваквом прикривеном терору сведоче и свештеници Ђорђе Воларевић и Мирко 
Жеравић, који су после оца Бранка Савића опслуживали босутску парохију из Вишњићева. 
Отац Ђорђе Воларевић пише у црквеном летопису да је СУП интервенисао у неколико на-
врата када је црквена општина покушавала да сакупи новац по селу за исплату треће рате 
за купљену кућу Уроша Будимчевића, јер је било „забрањено скупљање новца по кућама”.

Свештеник Бранко Савић описује прво богослужење у Босуту после Другог светског 
рата. На темељима разрушене цркве, под изграђеном сеницом, служена је Света Литургија 
на сеоску славу, Ивандан, 1946. године. На службу је дошло свега десетак мештана.

Касније су богослужења вршена повремено, углавном уз Великогоспојински, Божићни и 
Часни пост (на Теодорову суботу), као и за Ивандан. Пошто није било богомоље, Литургија 
је служена у кући председника црквене општине Уроша Будимчевића – Лоле, или понекад у 
кући Бранка Обрадовића. Парохијани су слабо долазили на службу. Изговарали су се да не 
долазе на богослужење зато што нема цркве, а у деда Урошевој кући неће да се моле, јер се 
тако могу молити и у својим домовима. Једино је на Теодорову суботу посета богослужењу 
била знатно већа, када се причешћивало преко стотину мештана, међу којима и доста деце. 
Богојављенску водицу је светио, као заменик, свештеник из Доњег Броца, пошто моровићки 
парох није стизао да освети водицу у шест села. Међутим, многи Босућани нису примали 
свештеника.

Неке навике и обичаји су, ипак, остали дубоко укорењени у свести људи. Недеље и веће 
црквене празнике Босућани су углавном и даље празновали и нису одлазили на рад у поља. 
Међутим, када је основана сељачка радна задруга у коју је формално ушло готово цело село, 
осим десетак кућа, људи су били приморани да раде и на црквене празнике. Свако ко се не би 
одазвао на радну обавезу, губио је „трудодан” и ризиковао јавну осуду партијских моћника, 

115  Решење број 214/20 од 04.03.1952. године издато од стране Среског народног одбора – комисије за арондацију, ИА Срем, 
Срем. Митровица
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која је у то време била опаснија од судске пресуде.
Добар део Босућана је наставио да прославља крсне славе, али су под промењеним 

околностима свечари изгледали сасвим другачије. Многи су славили без свештеника, иконе, 
свеће и колача, што је понегде, нажалост, задржано до данашњег дана. Међу свечарима је 
било доста комуниста који су крили да славе. Људи су кришом захтевали од свештеника да 
им унесе свечарску икону у дом, коју би потом целивали и даривали новцем.

Отац Бранко Савић даље наводи у летопису да је у послератном периоду било мало 
крштења и венчања која су се, уз писмени благослов надлежног архијереја, обављала по при-
ватним кућама. Људи су сматрали да је довољно „крстити” дете код матичара, тј. уписати га 
у државне матичне књиге, које су после рата доживљаване као замена за предратне црквене 
матице. Стара кумства су се, углавном, одржавала, а нова су доживљавана на сасвим другачији 
начин. Тако су се, например, називали кумовима и обични сведоци који су у општини гаран-
товали својим потписом ваљаност брачног уговора међу будућим супружницима. Поједини 
стари кумови одбијали су да крсте децу, јер су после рата постали чланови комунистичке 
партије. Већина кумова приликом крштења није знала да изговори напамет „Символ вере”.

Приликом сахрана, људи нису увек звали свештеника да служи опело. После рата у 
народу се усталио обичај тзв. „спуштања” приликом кретања погребне поворке. Спуштања 
углавном тражи родбина, кумови, пријатељи и комшије покојника и то тако што се поворка 
заустави испред одређене куће или на раскршћу, а потом свештеник очита Јеванђеље (ве-
лико спуштање) или мртвачку јектенију (мало спуштање). Овај обичај је карактеристичан 
за Епархију сремску, док га у другим епархијама нема. На путу до цркве и гробља појци су 
некада певали „Свјатиј Боже”, али се после рата овај обичај сасвим изгубио.

Статистички подаци везани за венчања, крштења и опела у периоду од 1945-1957. године 
најбоље говоре о јадном духовном и материјалном стању Српске православне парохије и 
црквене општине у Босуту:117

Година Венчано Крштено Опојано

1945 0 0 0
1946 1 5 2
1947 7 9 5
1948 3 12 3
1949 4 12 2
1950 0 10 6
1951 1 7 5
1952 1 4 4
1953 0 3 5
1954 3 1 4
1955 2 4 9
1956 0 4 4
1957 1 4 3
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На једном старом црквенословенском служебнику, који се чува у капели светог Јована 
Претече, стоји запис од 7. новембра 1960. године који говори о саставу црквеног одбора. Тада 
је председник био Цвеја Седларовић, тутор Душан Богдановић, а појац Неша Миражић.

Дана 6. септембра 1967. године одвојиле су се парохије у Вишњићеву, Босуту и Сремској 
Рачи од парохија у Моровићу, Јамени и Батровцима и постављен је нови свештеник Ђорђе 
Воларевић који се настанио у Вишњићеву, одакле је опслуживао ова три села.

Решењем световних власти од 30. маја 1968. године коначно је регулисано питање одузете 
имовине босутске црквене општине. Цркви је уместо одузете куће на броју 144, црквене порте 
која је припојена школском дворишту и цигле од срушене цркве, која је послужила за зидање 
млина у данашњој Млинској улици, додељен празан плац од 55 ари и 80 квадрата, у Главној 
улици на броју 303, као и новчано обештећење у износу од 10.000 нових динара. Вредност 
одузете имовине је била далеко већа, али црквена општина и свештеник Ђорђе Воларевић 
су били приморани да прихвате и мању накнаду.118

Када је деда Урош Будимчевић умро, Црквена општина Босут је успела да купи његову 
кућу у Главној улици на броју 96. Ова кућа је била једна од ретких грађевина које су пре-
остале после Другог светског рата. Петар Момировић описује 1972. године зграду која је дуго 
времена служила Босућанима као капела:

„Капела се налази у Главној улици бр. 96, у једној врло лепој, међу једино претеклим 
кућама после минирања. Кућа је војвођанског типа, сремске поварошене варијанте, малих је 
димензија са двосливним кровом и уличним и дворишним забатом. Има мали трем на три 
аркадна лука. Зграда је врло лепих и укусних сразмера, складно решена и лепо украшена, 
особито улична фасада.” 119

Етнолог Љиљана Радуловачки бележи исте године друге детаље везане за кућу која је 
служила као капела:

„Сеоска кућа у Главној ул. бр. 96, данас је у власништву Црквене општине, дужна је 
и на међи постављена, и са кућним улазом орјентисаним према северу. Ходник (гонк) има 
засвођене и опеком озидане лукове, а пружа се само испред кујне (куће) и задње собе.

Прочеље је декоративно обрађено. Зидна површина и забатни део дани су у вертикалној 
подели, обрађени су малтером и окречени и са видним су оштећењима. Прозори су при врху 
лучно засвођени, а имају и дрвене капке (шалоне). Фронтон је троугласт, са два мала про-
зора, а у декоративном погледу представља органску целину са зидном површином од које 
је одвојен профилисаним кровним венцем.”120

Кућа Уроша Будимчевића (деда Лоле, како га је народ звао) купљена је под веома 
повољним финансијским условима. Плаћено је одмах 10.000 динара које су раније добијене 
као обештећење за одузету имовину, других 10.000 динара је исплаћено до 29. октобра 1971. 
године, пошто је продат плац на броју 303 за ту суму новца, а трећа рата од 10.000 динара 
је сакупљена до маја 1972. године.121 Сакупљање прилога је ишло доста тешко, што због не-
маштине, што због нетрпељивости појединих мештана према цркви. После куповине куће, 
она је адаптирана за богослужење.

Било је неколико неуспешних покушаја да се отпочне са изградњом новог храма. Тако 
су поједини црквени одборници организовали у лето 1971. године довоз шљунка са Саве у 
црквено двориште. Тада је донето око 50 m3 шљунка за изливање темеља, али је све остало 
на томе.

118  Исто
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Дана 18. јануара 1974. године, у поподневним часовима, десио се мањи пожар у босутској 
богомољи, којом приликом је изгорео део трпезе са прекривачем, оловни чирак и један треб-
ник. Јеванђеље и антиминс су правим чудом остали потпуно неоштећени. Пожар је угасио 
голим рукама тадашњи богослов из Вишњићева Зоран Симић, данас протојереј – ставрофор 
у Епархији славонској, који је ушао у цркву да је припреми за опело. Пошто је црква била 
откључана, јер је у току била сахрана једног парохијана, а тешки оловни чирак са свећом је 
нађен преврнут, свештеник Мирко Жеравић је у Летопису босутске парохије изразио основану 
сумњу да је неко подметнуо пожар.

Током 1978. и почетком 1979. године одржано је неколико састанака црквеног одбора у 
вези поправке храма. Мишљења су била подељена: мањи број чланова је био за реновирање 
постојеће куће која је служила за богослужење, док је већина била за изградњу нове цркве. 
Јереј Мирко Жеравић је предлагао да се избију преградни зидови и тако добије већи про-
стор за капелу, те да се кућа осигура од пада и учини безбеднијом, јер је већ била прилично 
трошна. Међутим, црквени одбор није прихватио овај предлог, већ је остао при ставу да се 
гради нови храм, за који није било материјалних средстава.

После више молби, Црквена општина је 14. јула 1980. године добила сагласност Месне 
заједнице Босут за градњу нове цркве. Грађевина димензија 7 m x 4 m, без звоника, требала 
је да буде окренута правцем исток – запад и да има две просторије. Међутим, када је јереј 
Жеравић почетком септембра 1980. године сазвао седницу црквеног одбора, нико од одборника 
није дошао на састанак.122

Током 1981. године свештеник Мирко Жеравић и председник црквеног одбора Душан 
Богдановић – Дуја (1914-2003) безуспешно су покушавали да сакупе новчани прилог од 
парохијана за почетак градње богомоље.

Марта 1983. године поднет је захтев Заводу за урбанизам у Сремској Митровици, за 
рушење старе куће и изградњу нове капеле, на основу добијене сагласности Месне заједнице 
Босут. Крајем исте године на парохију долази нови свештеник, протонамесник Саво Бекић, 
док јереј Мирко Жеравић прелази на кузминску парохију.

Други храм
Свештеник Саво Бекић током 1984. године поново подноси захтев за градњу капеле и 

наредне 1985. године стиже дозвола за изградњу и пројекат.
Коначно, после много припрема, 20. септембра 1985. године, изливају се темељи нове 

капеле Рођења светог Јована Претече.
Епископ сремски Господин Василије (Вадић) је обишао црквено градилиште јула 1986. 

године. Одмах потом се приступило рушењу старе куће и зидању нове богомоље. За три 
месеца капела је озидана и покривена добровољним радом парохијана. Потом је израђена и 
постављена столарија.

Током 1987. године капела светог Јована Претече је измалтерисана изнутра и бетонирана 
је плоча у самом храму. У јесен исте године постављено је небо од ламперије.

У пролеће 1988. године свештеник Бекић, заједно са групом парохијана руши бедем од 
цигле, који је заклањао поглед на новосаграђену капелу, и подиже нову бетонско – железну 
ограду. После тога приступа се малтерисању капеле споља и уређивању црквене порте. 

122  Исто
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Отац Саво се обраћао Месној заједници Босут марта 1988. године са молбом за материјалну 
помоћ око куповине звона за новосаграђену капелу, али је овај захтев одбијен од стране 
Скупштине месне заједнице.123 Пошто је сакупљен добровољни прилог, 9. марта 1988. године 
наручено је звоно у словеначком градићу Жалецу, у ливници „Фералит”. Крајем маја исте 
године звоно је завршено и испоручено.

Владика Василије је обишао Црквену општину Босут 1989. године и дао свој благослов 
за зидање звоника. До краја те године звоник је сазидан и подигнуто је звоно које се по први 
пут огласило у Босуту након 46 година.124

Током 1990. године генерално је уређена црквена порта из које је извезен сав шут и от-
пад преостао после изградње капеле. Потом је крајем исте године урађена фасада на капели 
и звонику.

Године 1991. дозидан је и покривен олтарски део уз лађу капеле. Истовремено је 
преправљен источни зид храма, на којем су направљени отвори за царске, северне и јужне 
двери.

Јереј Никола Пробојчић септембра 1994. године преузима дужност босутског пароха и 
одмах формира нови црквени одбор у који улазе: Вујадин Драгић (председник), Момчило 
Ранковић (члан) и Трифко Вујић (члан и црквењак). Било је изабрано још неколико чланова 
црквеног одбора, али су због недолазака на састанке и богослужења искључени из даљег 
рада Црквеног одбора. Тада је одлучено да парохијани плаћају годишњи парохијал, из којег 

123  Архива МЗ Босут
124  Летопис Српске православне парохије у Босуту

Моба на изградњи босутског храма 1986. године
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Моба на изградњи босутског храма 1986. године

Капела Рођења светог Јована Претече у Босуту



495

ће се финансирати текући трошкови босутске црквене општине. Босутска црквена општина 
је до тада једини приход остваривала од давања у закуп обрадивог земљишта, продаје свећа 
и добровољних прилога.

У пролеће 1995. године сакупљен је добровољни прилог и уведена струја у капелу. 
Највећи појединачни прилог дао је Славко Зарин из Канаде, зет бившег тутора Душана 
Богдановића, који је приложио 1.500 немачких марака. Тада је купљена нова кадионица. 
Исте године купљене су и постављене подне керамичке плочице. Потом је изливен бетонски 
престо и жртвеник и на мобу избетонирана стаза од улазне капије до врата храма, као и око 
саме капеле. Затим су постављени олуци и лимови, надзидан и измалтерисан олтарски део 
и урађена фасада на том делу храма.

Године 1996. капела је живописана изнутра. Мајстор је био Пантелија Милосављевић – 
Паја из Тршића, код Лознице. Он је урадио тридесетак икона и фресака и комплетан молерај. У 
целој цркви изнутра, до висине од једног метра, као и на плафону олтарског дела, постављена 
је ламперија. На унутрашњем зиду капеле, код звоника, остао је запис о завршетку радова 
на капели Рођења светог Јована Претече:

„У име Оца, Сина и Св. Духа саграђен је овај св. храм Рођења св. Јована Крститеља у 
Босуту 1997. л. г. за време епископа сремског Г. Г. Василија и свештеника Николе Пробојчића, 
а захваљујући благочестивом народу српском.

Живопис радио Пантелија Милосављевић Паја из Вуковог Тршића.”

Иконостас капеле Рођења светог Јована Претече у Босуту
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После Ускрса 1998. године урађена је комплетна фасада на капели и офарбани су темељи 
храма и бетонске ограде.

Током 1999. године прикупљен је материјал и уведена водоводна мрежа у црквену порту.
Данас је капела Рођења светог Јована Претече у лошем стању. Зидове нагриза влага, а 

кров на северној страни је пропао. И поред свега у капели се редовно богослужи сваке друге 
недеље и празника, обављају се венчања, крштења и опела.

Празан храм
У новије време прослава црквене славе Ивандана увек је слабо посећена од стране 

парохијана. Сваке године у цркви на Светој Литургији буде свега десетак људи. Ретко се ко 
прихвата кумства, па исти људи кумују низ година. Дешавало се, чак, да се кумства при-
хвати неко из другог села, јер се нико не јавља из Босута. Такође је било случајева да кум 
преда славу сам себи, односно да се прихвати кумства и за наредну годину, јер се нико не 
јавља на позив свештеника.

Босућани се за Ивандан углавном брину како да дочекају многобројне госте из других 
места, док о правом смислу празника нико ни не размишља. Готово нико не спрема посну 
храну за тај дан, премда Ивандан увек пада у Петровски пост. Слична се појава дешава и са 
крсним славама које падају у току неког од четири поста, или у среду и петак.

Стиче се утисак да доста Босућана још увек прославља Дан устанка 7. јул, који је после 
рата слављен као комунистичка сеоска прослава. Наиме, у Босуту су се црквена слава и сеоска 
комунистичка прослава поклопили, за разлику од већине околних села у којима су те две про-
славе падале у различите дане, па је више пажње посвећивано комунистичкој прослави, него 
црквеној слави. Комунистички активисти су вешто уочили да се народ тешко одриче својих 
обичаја, па су црквене обичаје суптилно заменили безбожничким прославама: Нова година 
и Деда Мраз уместо Божића и светог Николе, првомајски уранак наместо ђурђевданског, 8. 
март уместо Материца, комунистичка прослава наместо сеоске црквене славе...

Стари обичај да се за Спасовдан и Врбицу иде у литију до поља са житом која се 
благосиљају, после рата је забрањен од стране нових власти. Овај обичај се није обновио до 
данашњег дана. Једино је 15. новембра 2009. године постављен и освештан велики дрвени 
крст у њивама на потесу Крчевине.

Парохијани углавном примају свештеника у кућу када им свети водицу за крсну славу 
и за Богојављење. Постоји свега десетак кућа у Босуту које не примају свештеника.

Почетком 2008. године, средствима епархије и великим залагањем владике Василија, 
купљена је кућа са плацем у главној улици, на броју 98, која ће убудуће служити као парохијски 
дом.

Дана 10. марта 2008. године по први пут после Другог светског рата одржан је парастос за 
преко пет стотина Босућана који су настрадали током рата. Иако се претежно радило о женама, 
деци и немоћним старцима, послератне комунистичке власти су ове страдалнике прибројале 
малобројним комунистичким жртвама, и забраниле да се служи опело и парастос, премда 
су готово сви страдали мештани били крштени Срби и верници Српске православне цркве.

Од 90-тих година XX века примећује се масован повратак људи под окриље цркве. 
Највећи број причасника приступа Светој Тајни на Теодорову суботу, када се по традицији 
сваке године исповеди и причести преко стотину парохијана. Готово сви младенци се, поред 
општине, венчавају и у цркви. Такође, скоро сва деца се крштавају до прве године живота. 
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Ретко се кад деси да се неки спровод обави без опела. Парох грчански Богољуб Познановић 
бележи да се почетком прошлог века веома ретко дешавало да се когод исповеди и причести 
пред смрт. Тако је, нажалост, и данас.

Почев од школске 1993/94. године Свети Сава се поново прославља као школска слава. 
Славље почиње богослужењем у капели Рођења светог Јована Претече. Свештеник припрема 
са децом пригодан програм, који се потом изведе пред препуном салом Дома културе. Затим 
Месна заједница и школа деле пакетиће деци. Славље се завршава заједничком трпезом у 
Основној школи „Бранко Радичевић”. Сваке године други брачни пар се прихвата кумства 
школске славе.

У јесен 2001. године свештеник Никола Пробојчић је почео да предаје веронауку уче-
ницима првог разреда. Тако је један свештеник СПЦ по први пут после 60 година ушао у 
босутску основну школу. Иако је веронаука била изборни предмет, прве године су се за њу 
определили сви ученици, осим једног. Чак су и деца старијих годишта добровољно долазила 
на предавања.

Данас Српска православна црквена општина Босут поседује следеће некретнине:

Црквена имовина у Босуту 2009. године

Посед Број парцеле Површина

1. Храм на броју 89 613 70 m2

2. Црквена порта на броју 89 613 и 614 769 m2

3. Капела на броју 96 251 50 m2

4. Црквена порта на броју 96 251 641 m2

5. Парохијски дом на броју 98 255

6. Двориште парохијског дома 255

7. Њива 5. класе – Широко поље 1351/2 01.74.94 ha

8. Њива 5. и 6. класе – Течаја 1365 00.64.40 ha

Трећи храм
Оснивачка скупштина Црквеног грађевинског одбора за изградњу новог православ-

ног храма Рођења светог Јована Претече у Босуту одржана је 24. фебруара 2008. године. У 
грађевински одбор су ушли следећи чланови: Предраг Бешлић (председник), Микица Илић 
(секретар), Љубиша Јевтић, Томислав Воисављевић, Радоје Максимовић, Васо Дамњановић 
и свештеник Предраг Симић (чланови).

Потом је, уз благослов Епископа сремског Господина Василија, замењенa њива од 2 
хектара на Широком пољу за плац породице Туроман површине 769 m2, са старом кућом, 
у улици Десетог марта број 89 (кч.бр. 613 и кч.бр. 614). Убрзо по прибављању неопходних 
дозвола, приступило се рушењу куће и чишћењу плаца. Рушење је обављено добровољним 
радом парохијана.

Завод за заштиту споменика културе из Сремске Митровице израдио је априла 2008. 
године пројекат новог храма који представља реплику старе босутске цркве срушене 1943. 
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године. Храм је пројектовао архитекта Иван Филиповић из Сремске Митровице, док је стати-
ку урадио дипл. инг. грађевине Миливој Илибашић. Према пројекту предрачунска вредност 
грађевинско – занатских радова на храму је износила 8,5 милиона динара.

По добијеном благослову владике Василија, приступило се прикупљању помоћи за 
изградњу нове богомоље. Највећи донатори су били: Општина Сремска Митровица (1.550.000 
дин.), Министарство вера Републике Србије (1.000.000 дин.), Покрајински секретаријат за 
образовање, управу и националне заједнице (800.000 дин.), Месна заједница Босут (246.000 
дин.), Епархија Сремска (160.000 дин.), као и бројне фирме, правна и физичка лица. Црквена 
општина Босут није финансијски учествовала у изградњи храма, наводно због малих прихода 
које је имала у време изградње.

После молитве за успешан почетак радова 30. априла 2008. године, урађени су земљани 
радови и почело је наливање темеља будућег храма Рођења светог Јована Претече. Радове 
је изводила Грађевинска радња „Бор” из Сремске Митровице, власника Радомира Бојића. 
Руководилац градилишта је био Бранислав Савић из Лаћарка.

Ширина стопе темеља у земљи је 90 cm, а дубина 90 cm, док је изнад земље ширина 
темеља 55 cm а висина у распону од 45-70 cm, због стрме конфигурације терена.

Темељна плоча и бетонска плоча испред црквене порте изливене су на мобу маја 2008. 
године. Радили су босутски мајстори: Златомир Живановић, Вујадин Пајић, Васо Дамњановић, 

Грађевински одбор за изградњу новог храма у Босуту:
Томислав Воисављевић, Радоје Максимовић, Љубиша Јевтић, Предраг Бешлић, Васо Дамњановић и Микица Илић
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Вељко Дамњановић, Недељко Зарић, Миленко Станојевић и Боро Мијатовић и антлого-
ри: Трифун Петровић, Лазар Обрадовић, Крста Вукмировић, Радоје Максимовић, Петар 
Станисављевић, Живко Обрадовић, Витомир Марић, Лазар Кузмановић, Живан Максић, 
Жикица Седларевић, Љубиша Јевтић, Зоран Зарић, Микица Илић, Александар Нешковић, 
Драган Драјић, Саша Стаменковић, Миодраг Коларевић, Дражен Томашић, Саша Минић и 
Недељко Мијатовић.

Темељи будућег храма

Изливање плоче храма
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На празник светог мученика Јустина Философа, 14. јуна 2008. године, Епископ сремски 
Господин Василије (Вадић) освештао је темеље новог православног храма у Босуту. Свечаном 
чину освећења присуствовало је бројно свештенство, верни народ, као и челници сремско-
митровачке општине. После освећења приређена је трпеза љубави у сеоском Дому културе.

Приликом освећења у темеље је положена повеља са следећим текстом:

„СРПСКИ ПРАВОСЛАВНИ ЕПИСКОП
ЕПАРХИЈЕ СРЕМСКЕ
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

У СЛАВУ СВЕТЕ, ЈЕДНОСУШТНЕ, ЖИВОТОТВОРНЕ И
НЕРАЗДЕЉИВЕ ТРОЈИЦЕ ОЦА И СИНА И СВЕТОГ ДУХА,

МИ
†ВАСИЛИЈЕ

ПО МИЛОСТИ БОЖЈОЈ ПРАВОСЛАВНИ ЕПИСКОП
ЕПАРХИЈЕ СРЕМСКЕ

ОСВЕТИСМО ТЕМЕЉЕ
ХРАМА СВЕТОГА ЈОВАНА ПРЕТЕЧЕ

У БОСУТУ,
АРХ. НАМЕСНИШТВО СРЕМСКОМИТРОВАЧКО,

ЛЕТА ГОСПОДЊЕГ 2008. МЕСЕЦА ЈУНА, ДАНА 14/1. – НА ПРАЗНИК
СВ. ЈУСТИНА ФИЛОСОФА

ЗА ВРЕМЕ АРХИЕПИСКОПА ПЕЋКОГ, МИТРОПОЛИТА
БЕОГРАДСКО – КАРЛОВАЧКОГ И

ПАТРИЈАРХА СРПСКОГ ГОСПОДИНА ПАВЛА,
ЕПИСКОПА СРЕМСКОГ ГОСПОДИНА ВАСИЛИЈА,

АРХ. НАМЕСНИКА СРЕМСКОМИТРОВАЧКОГ ЈЕРЕЈА САВЕ РАКИТЕ,
НАДЛЕЖНОГ ПАРОХА ЈЕРЕЈА ПРЕДРАГА СИМИЋА,

ПРЕДСЕДНИКА ЦРКВЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ОДБОРА СПЦО БОСУТ
ГОСПОДИНА ПРЕДРАГА БЕШЛИЋА И ЧЛАНОВА МИКИЦЕ ИЛИЋА,

ЉУБИШЕ ЈЕВТИЋА, ТОМИСЛАВА ВОИСАВЉЕВИЋА, РАДОЈА МАКСИМОВИЋА И ВАСЕ 
ДАМЊАНОВИЋА

НА ДОБРО И СПАС И КОРИСТ РОДА СРПСКОГ
И СВЕГА РОДА ЉУДСКОГ.

АМИН, БОЖЕ ДАЈ!

С БЛАГОСЛОВОМ БОЖЈИМ, ЕПИСКОП СРЕМСКИ”

Зидање храма је започето 5. фебруара 2009. године. Радове на зидању и покривању храма 
је извела фирма „Бане” Д.О.О. Сремска Митровица, власника Бранислава Христовог. Главни 
мајстор на градилишту био је Драгиша Славић из Сремске Митровице, а надзорни орган 
дипломирани инжењер архитектуре Иван Филиповић. Уз три прекида у радовима од укупно 
два и по месеца, током фебруара због неповољних временских услова, као и током јуна и 
августа због других обавеза извођача радова, храм је коначно покривен у јесен 2009. године.
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Зидање храма Рођења светог Јована Претече у Босуту

Зидање храма Рођења светог Јована Претече у Босуту
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Зидање храма Рођења светог Јована Претече у Босуту

Зидање купола храма
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Озидане бачвасте куполе храма

Босутски храм Рођења светог Јована Претече у изградњи



504

Храм је дугачак у основи темеља 16,82 m, а широк 6,48 m, док је висина звоника заједно 
са капом и крстом 20,60 m. Укупна бруто површина храма је 91,46 m2, док је корисна нето 
површина 70,06 m2.

Храм је по пројекту конципиран као једнобродна грађевина са призиданим звоником на 
западном делу, кроз који је предвиђен главни улаз у храм. У зиду олтара са источне стране 
храма пројектоване су три нише (проскомидије), изнад којих су три полукружно засвођена, 
двокрилна прозора са надсветлом. Парапет свих прозора на броду храма и олтару износи 
175 cm. Брод храма је унутрашњих димензија 5,27 m x 9,94 m, и подељен је травејима на три 
дела. Травеје раздвајају лукови од армираног бетона, а сва три травеја су засвођена бачвастим 
сводовима зиданим опеком. На средњем травеју налазе се два наспрамна улаза, односно 
бочна врата на северном и јужном делу храма. На првом и трећем травеју налазе се по два 
наспрамна, полукружно засвођена, двокрилна прозора са надсветлом. Изнад олтара је полу-
лоптасти свод који је нижи у односу на три бачваста свода.

Брод храма је покривен двосливним кровом са нагибом од 45 степени, док се кров из-
над олтара завршава купасто, са крстом на врху. Конструкција крова је изведена у чамовој 
грађи. Преко грађе належе пошивка од тополове даске са тер-хартијом, затим чамова летва 
и бибер цреп.

Призидани звоник је двоспратан, са зиданим делом од 12,48 m и капом са крстом од 7,69 
m, што укупно износи 20,17 m. Из звоника је остављен улаз у кров храма. На првом спрату 
торња налазе се три прозора завршена плићим сегментом лука. Наглашени кордонски ве-
нац означава границу између спратова. На другом спрату звоника налазе се четири лучно 
засведена прозора, са декоративном обрадом око отвора. Капа звоника је у конструктивном 
смислу просторна решетка подшивена даском и покривена бакарним лимом. Капа се састоји 

Босутски храм Рођења светог Јована Претече у изградњи
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Покривање храма

Зидање звоника на храму Покривање храма
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Освећење бакарне куполе и крстова Подизање куполе

Озидан и покривен храм
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од лучног дела који је прелаз између зиданог дела и трбуха. Испод и изнад трбуха капе зво-
ника је профилација. Изнад профилације је лантерна са апликацијом отвора. На самом врху 
се налази јабука са крстом од прохрома (инокса).

Конструктивни склоп храма чине масивни зидови дебљине 51cm, зидани опеком, са 
армирано-бетонским вертикалним и хоризонталним серклажима. Цео објекат је фундиран 
на тракастим темељима од армираног бетона.125

Спољашност храма је изузетно декоративна са бројним капителима на пиластрима, 
симсовима, венцима, слепим прозорима, нишама, калканима, апликацијама...

Дрвену конструкцију куполе на звонику урадио је током пролећа 2010. године СЗР „Не-
имар”, на челу са мајстором тесаром Мирком Дмитрашиновићем из Кукујеваца.

Бакарну кровну лимарију, куполу на звонику, ветар лајсне и лежеће и вертикалне олуке 
је радила Лимарско-браварска радња „Новотни”, на челу са Петром Новотним из Сремске 
Митровице.

Епископ сремски Василије са бројним свештенством освештао је 24. јула 2010. године 
крстове на звонику и олтару новог храма. Потом је дизалицом подигнута бакарна купола на 
звоник храма. Свечаном чину освећења присуствовало је око 200 верника из Босута и околних 
места. После освећења приређена је трпеза љубави у сеоском Дому културе.

Маја 2011. године у храму је уведена електрична инсталација. Мајстор је био Ференц 
Јанковић – Ферика из Босута.

Храм је измалтерисан изнутра јуна 2011. године. Малтерисање су за пет радних дана 
на мобу урадили босутски мајстори: Златомир Живановић, Васо Дамњановић, Ратко Савић, 
Недељко Зарић, Славoљуб Станојевић, Вељко Дамњановић, Милош Живановић, Илија Рауш, 

125  Главни пројекат храма бр. 89-04/08-02 од 15.09.2008. год., ЗЗЗСК Сремска Митровица

Малтерисање храма Малтерисање храма
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Боро Мијатовић, Радомир Ђокић, Бранко Јовановић и Раде Рауш. Њима су помагали као ант-
логори: Далибор Дамњановић, Драган Зарић, Живан Максић, Душко Максић, Цветко Лазић, 
Трифун Плавшић, Петар Савић, Далибор Савић, Радован Николић, Златко Наранџић, Милан 
Поповић, Недељко Мијатовић, Пантелија Обрадовић и Живан Богдановић.

Храстова столарија постављена је јуна 2011. године. Столарију је израдио мајстор Лука 
Врховац из Кузмина, који је један део послова обавио бесплатно, као свој прилог цркви. Хра-
стову даску дало је десетак Босућана, као свој прилог за изградњу храма.

Током јула и августа 2011. године храм је измалтерисан споља. Малтерисање је урадила 
група мајстора на челу са Срећком Михајловићем из Моровића и Савом Крунићем из Лаћарка.

Септембра 2011. године на храму је постављена фасада, а октобра исте године храм је 
изнутра издлетован и украшен штукатуром. Радове је обавила Молерска радња „МГ ВУКАС” 
мајстора Ђуре Вукаса - Ђуке из Лаћарка.

У пролеће 2012. године израђен је иконостас храма. Дуборез је урадила Занатска радња 
„Херувим”, на челу са мајстором Миленком Крстићем (1973) из Сремске Митровице. Ми-
ленко је син Предрага Крстића и унук Драге Крстића, који су се доселили на Кљештевицу 
из братуначке Лознице. Иконе је осликао иконописац Александар Черековић из Мачванске 
Митровице. Донатор за иконостас и иконе у вредности од 700.000 динара био је Град Сремска 
Митровица.

За четири године изградње храма Рођења светог Јована Претече у Босуту, укупно је 
прикупљено и потрошено око 80.000 еура.

За подизање храма је потрошен следећи грађевински материјал:

1. 47.000 комада цигле
2. 43,5 тоне цемента
3. 4,5 тоне арматуре
4. 180 m3 шљунка
5. 70 m3 песка
6. 64 бурета креча
7. 3,5 m3 тополове даске
8. 3 m3 храстове даске
9. 10 m3 чамове грађе

10. 4.000 комада бибер-црепа
11. 600 кг бакра
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Израда фасаде на храму
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Новоизграђени босутски храм Рођења светог Јована Претече 2012. године
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ПРИЛОЗИ:

а) Финансијски извештај Грађевинског одбора Српске православне црквене општине 
Босут за период од 24.02.2008. – 24.02.2012. године

ПРИХОДИ  У  НОВЦУ

Приложио: Износ:
Приход од продатог старог грађевинског материјала 49.650 дин.
Приход од продатог вишка новог грађевинског материјала 73.004 дин.
Предраг Бешлић (Босут) 1.270 €
Драган Поповић (Лаћарак) 50.000 дин.
Драго Брковић (Прњавор) 100 €
Томислав Војисављевић (Босут) 1.050 €
Општина Сремска Митровица 1.550.000 дин.
Микица Илић (Босут) 100 €
Здравко и Вида Илић (Босут) 165 €
Славиша Илић (Босут) 50 €
Ристо Стјепановић (Сремска Рача) 50 €
Стојан Икић (Кузмин) 4.000 дин.
Милица Абт (Јелаз) 100 CHF
Миодраг Бешлић (Босут) 1.050 €
Милијан и Стана Игњатовић (Београд) 660 €
Светислав и Мира Обрадовић (Босут) 6.000 дин.
Вера Богдановић (С. Митровица) 15.000 дин.
ЗЗ „Агроном” Шид 15.000 дин.
Миленко Дрмановић (Босут) 21.400 дин.
Ђоко и Ружа Гајић (С. Митровица) 25.000 дин.
Љубиша Јевтић (Босут) 1.340 €
†Ангелина Обрадовић (Босут) 5.000 дин.
Милева Јовић (Босут) 250 €
Небојша Дрмановић (Босут) 9.000 дин.
Раде Рауш (Босут) 55 €
Зорка Тејић (Босут) 170 €
Живојин Благојевић (С. Митровица) 5.000 дин.
Боро Мијатовић (Босут) 2.000 дин.
Саво Лазић (Босут) 200 €
Цвијетко Лазић (Босут) 160 €
Мирослав Радукић (С. Митровица) 2.000 дин.
Предраг Крстић (Босут) 3.000 дин.
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Божидар Лукић (Босут) 1.550 €
†Миладин Поповић (Босут) 50 €
Дејан Драгић (Босут) 515 €
Раде Станојевић (Босут) 115 €
Љубан и Нада Грбић (Босут) 100 €
Рајко Недић (Босут) 55 €
Тривко Вујић (Босут) 11 €
Биљана Зекић (Дворови) 10 €
Марија Белановић (Босут) 2.000 дин.
Јока Стевић (Босут) 3.000 дин.
Дејан Тодоровић (Ченеј) 5.000 дин.
Жика Богдановић (Босут) 41.000 дин.
Бранислав Петровић (Босут) 10.000 дин.
Светозар Драгић (Босут) 1.000 €
Владимир Јовић (Босут) 600 €
Бојан Јовић (Босут) 500 CHF
Момчило Ђуран (Београд) 8.000 дин.
Винко Тејић (Босут) 23.000 дин.
Благоје Манојловић (Угљевик) 100 KM
Бојан Стојановић (Деспотовац) 300 дин.
Милан Живанић (Босут) 100 €
Вујадин Драгић (Босут) 130 €
Немања Ћосовић (Београд) 1.000 дин.
Раде Репија 500 дин.
Поврат ПДВ-а Министарства финансија Републике 
Србије 396.759 дин.
Зоран Бобић (Босут) 4.000 дин.
Зоран Плавшић (Босут) 60 €
Министарство вера Републике Србије 1.000.000 дин.
Васо Дамњановић (Босут) 210 €
Жикица Седларевић (Босут) 80 €
Синиша Седларевић (Босут) 190 €
Слободан Ђорђевић (Београд) 500 дин.
Јован Бродалић (Босут) 100 €
Милија Максић (Босут) 2.000 дин.
Славица Митровић и Радица Шиповац (Нови Сад) 600 €
Александар Обрадовић (Босут) 1.000 CHF
Славиша Тодоровић (Швајцарска) 100 CHF
Видоје Тодоровић (Швајцарска) 100 CHF
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Лале Тодоровић (Швајцарска) 100 CHF
Власта Мирић (Швајцарска) 100 CHF
Тома Врховац (Швајцарска) 100 CHF
Ђоко Ђокић (Швајцарска) 60 €
Младен Копривица (Швајцарска) 50 CHF
Миле Копривица (Швајцарска) 50 CHF
Мики Шолаја (Швајцарска) 50 CHF
Нико Мићановић (Швајцарска) 50 CHF
Милан Јовановић (Швајцарска) 50 CHF
Дејан Дајић (Швајцарска) 50 CHF
Небојша Јовановић (Швајцарска) 40 CHF
Зоран Јовановић (Швајцарска) 40 CHF
Мирослав Павловић (Швајцарска) 30 CHF
Стојан Игњић (Швајцарска) 30 CHF
Марко Игњић (Швајцарска) 20 CHF
Недељко Јурошевић (Швајцарска) 20 CHF
Лазо Мирић (Швајцарска) 100 CHF
Мирослав Ђурић (Нови Сад) 20 €
Љубомир и Марија Симић (Београд) 2.000 дин.
Јелена и Весна Крстић (Босут) 6.000 дин.
Никола Голо (Тиват) 100 €
Радован, Ненад и Белан Савић (Босут) 13.000 дин.
Стеван и Дражен Томашић (Босут) 520 €
Слађан Милинковић (Босут) 105 €
Чедомир Милинковић (Босут) 105 €
Бошко Спаић (Босут) 20 €
Владимир Јовановић (Босут) 11.000 дин.
Миленко Николић (Босут) 60 €
Драган Нешковић (Босут) 170 €
Лазар Обрадовић (Босут) 5.300 дин.
Младен Мићић (Бијељина) 50 €
Ђорђе и Радмила Бељански (Сремска Митровица) 150 €
Радивоје Белановић (С. Митровица) 100 €
Живко Будимчевић (Босут) 50 €
Милован Станојевић (Босут) 120 €
Сретен Поповић (Босут) 70 €
Владо Ћировски (Босут) 2.000 дин.
Сузана Ћировска (Аустрија) 3.000 дин.
Драгиша Благојевић (Босут) 1.500 дин.
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Владимир Белановић (С. Митровица) 200 CHF
Гојко и Предраг Лукић (Босут) 22.000 дин.
Трифун Плавшић (Босут) 20 €
Душанка Плавшић (Босут) 10 €
Славко Јовановић (Босут) 95 €
Горан Драгић (Босут) 4.000 дин.
Анђелка Липић (Лаћарак) 10.000 дин.
Покрајински секретаријат за образовање, управу и нац. 
заједнице 800.000 дин.
Петар Станисављевић (Босут) 100 €
Даница Лукић (Босут) 3.000 дин.
Стево Поповић (Босут) 2.000 дин.
Милан Максимовић (Босут) 2.000 дин.
Миленко Крстић (Босут) 110 €
Момчило Ранковић (Босут) 2.000 дин.
Вујадин Пајић (Босут) 1.000 дин.
Радован Глишић (Босут) 1.000 дин.
Иван Миливојевић (Босут) 60 €
Љубица Пајић (Босут) 70 €
Александар Нешковић (Босут) 60 €
Миленко Станисављевић (Босут) 4.000 дин.
Милош Станисављевић (Босут) 140 €
Милан Перуновић (Босут) 100 €
Марица Гајић-Цвијетић (Сремска Митровица) 50 €
Радиша Павловић (Босут) 100 €
Радојка Будечевић (Босут) 1.000 дин.
Љубиша Баџић (Босут) 200 дин.
Дамјан Миражић (Босут) 500 дин.
Душан Обрадовић (Босут) 1.000 дин.
Марија Јовановић (Босут) 300 дин.
Илинка Јевтић (Босут) 500 дин.
Милош Обрадовић (Босут) 1.000 дин.
Небојша Миражић (Босут) 50 €
Милан Љубинковић (Босут) 200 дин.
Радмила Спаић (Босут) 500 дин.
Драган Црепајац (Босут) 600 дин.
Миленија Мицић (Босут) 500 дин.
Слободан Перуновић (Босут) 1.000 дин.
Стеван Обрадовић (Босут) 100 €
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Драган Живанић (Босут) 2.000 дин.
Томислав Ердег (Босут) 500 дин.
Илија Рауш (Босут) 1.000 дин.
Милица Бродалић (Босут) 500 дин.
Ватрослав Богдановић (Босут) 200 дин.
Миленко Лукач (Босут) 50 €
Смиљана Миражић (Босут) 1.000 дин.
Милица Игњатовић (Босут) 300 дин.
Радоје Максимовић (Босут) 1.000 дин.
†Никола Јовановић (Босут) 1.000 дин.
Иван Којић (Босут) 1.000 дин.
Здравко Бошковић (Босут) 10 €
Љубица Поповић (Босут) 500 дин.
Светислав Стошић (Босут) 3.000 дин.
Милан Нинковић (Босут) 1.000 дин.
Саша Минић (Босут) 1.000 дин.
Предраг Симић (Босут) 1.000 дин.
Милан Божић (Босут) 1.000 дин.
Миланка Ађански (Босут) 500 дин.
Бошко Недић (Босут) 500 дин.
Мирјана Перуновић (Босут) 1.000 дин.
Ђорђо Томић (Босут) 200 дин.
Слободан Голо (Босут) 20 €
Синиша Ивковић (Босут) 1.000 дин.
Милан Јевтић (Босут) 500 дин.
Стеван Јевтић (Босут) 10 €
Живадин Лукић (Босут) 1.000 дин.
Даринка Милинковић (Босут) 50 €
Радоје Благојевић (Босут) 1.000 дин.
Милош Милинковић (Босут) 1.000 дин.
Станко Митровић (Босут) 200 дин.
Ђурађ Драјић (Босут) 1.000 дин.
Славица Глишић (Босут) 1.000 дин.
Лука Станимировић (Босут) 1.000 дин.
Здравко Дрмановић (Босут) 500 дин.
Иван Николић (Босут) 250 дин.
Бранко Војисављевић (Босут) 500 дин.
Љубомир Крстић (Босут) 10 €
Зоран Ранковић (Босут) 500 дин.



516

†Сретен Војисављевић (Босут) 300 дин.
Зоран Божић (Босут) 500 дин.
Јован Николић (Босут) 20 €
Милка Божић (Босут) 100 €
Славко Стевић (Босут) 1.000 дин.
Слободан Недић (Босут) 300 дин.
Зоран Недић (Босут) 10 €
Драган Недић (Босут) 10 €
Томислав Плавшић (Босут) 2.000 дин.
Милојко Петровић (Босут) 500 дин.
Љубомир Савић (Босут) 1.000 дин.
Милада Савић (Босут) 1.000 дин.
Драгомир Дамњановић (Босут) 1.000 дин.
Драгиња Максимовић (Босут) 1.000 дин.
Елвира Синаџић (Босут) 1.000 дин.
Ђорђе Станојевић (Босут) 500 дин.
Миливој Трнинић (Босут) 40 €
Зоран Мицић (Босут) 1.000 дин.
Мара Станимировић (Босут) 500 дин.
Жарко Дамњановић (Мартинци) 2.000 дин.
Владан Ђурић (Босут) 1.000 дин.
Недељко Зарић (Босут) 1.000 дин.
Милош Живановић (Босут) 1.000 дин.
Видоје Живановић (Босут) 4.000 дин.
Славољуб Станојевић (Босут) 1.000 дин.
Радомир Зарић (Босут) 200 дин.
Синиша Николић (Босут) 1.000 дин.
Драгомир Николић (Босут) 1.000 дин.
Радмила Танасковић (Босут) 1.000 дин.
Раденко Крстић (Босут) 1.000 дин.
Миленко Лазовић (Босут) 1.000 дин.
Никола Спаић (С. Митровица) 500 дин.
Миленко Коларевић (Босут) 500 дин.
Стоја Пијуновић (Босут) 500 дин.
Ђорђе Петровић (Босут) 2.000 дин.
Трифун Петровић (Босут) 2.000 дин.
Иван Крстић (Босут) 3.000 дин.
Гордана Кузманчевић (Босут) 500 дин.
Драган Ерцеговчевић (Босут) 1.000 дин.
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Зоран Ерцеговчевић (Босут) 3.000 дин.
Славко Млађеновић (Босут) 100 дин.
Станко Дракулић (Босут) 1.000 дин.
Велибор Станић (Босут) 1.000 дин.
Милан Маливук (Кузмин) 500 дин.
Владимир Војисављевић (Босут) 30 €
Саша Грекуловић (Брчко) 10 КМ
Јованка Лакић (БиХ) 1.000 дин.
Бошко Максимовић (Босут) 1.000 дин.
Богосав Ранковић (Босут) 1.000 дин.
Драган Јовичић (Босут) 1.000 дин.
Драган Симић (Босут) 20 €
Жељко Љиљак (Босут) 1.000 дин.
Славко Квас (Босут) 1.000 дин.
Јован Ненадовић (Босут) 1.000 дин.
Драгослав Михајловић (Босут) 1.000 дин.
Миле Богдановић (Босут) 500 дин.
Живан Антуновић (Босут) 300 дин.
Петар Станојевић (Босут) 150 дин.
Драган Ковачевић (Босут) 1.000 дин.
Славко Бродалић (Босут) 1.000 дин.
Мара Богдановић (Босут) 200 дин.
†Марија Јовановић (Босут) 100 €
Илија Јовановић (Босут) 1.000 дин.
Златко Наранџић (Босут) 1.000 дин.
Надежда Ковачевић (Босут) 1.000 дин.
Златко Крстић (Босут) 1.000 дин.
Михајло Николић (Босут) 1.500 дин.
Раде Гргин (Босут) 400 дин.
Велибор Недић (Босут) 1.000 дин.
Милорад Недић (Босут) 500 дин.
Александар Ранковић (Босут) 2.000 дин.
Милош Недић (Босут) 500 дин.
Далибор Дулић (Босут) 1.000 дин.
Данко Николић (Босут) 10 €
Живадин Полић (Кузмин) 1.000 дин.
Љубиша Ненадовић (Босут) 1.000 дин.
Војка Симић (Босут) 500 дин.
Јован Обрадовић (Босут) 5.000 дин.
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Горан Крстић (Босут) 2.000 дин.
Ружа Јовановић (Босут) 500 дин.
Томислав Јевтић (Босут) 500 дин.
Анђа Марковић (Босут) 10.000 дин.
А.Д. „Митросрем” С. Митровица 50.000 дин.

УКУПНО ПРИХОДИ: 5.968.519 дин.

ПРИХОДИ  У  НАТУ РИ

Приложио: Врста прилога: Вредност:
Завод за заштиту споменика 
културе Сремска Митровица, Иван 
Филиповић

Идејни и главни пројекат храма, надзорни 
орган 1.000 €

Миливој Илибашић (С. 
Митровица) Статички прорачуни за објекат 200 €

Mесна заједница Босут 1 тона арматуре, 17 тона цемента, 4m3 шљунка, 
плоче, флахови, цеви, шарафи 246.000 дин.

Владика Сремски Г. Василије 
(Вадић) 5.000 комада бибер црепа 160.000 дин.

Прота Теодор Катић (Сремска 
Каменица) 5 вертикалних бакарних олука по 6 m 60.000 дин.

РТЦ „Лука Легет” А.Д. Срем. 
Митровица 100 m3 шљунка и 32 m3 песка 40.000 дин.

Дејан Драгић (Босут) 5.000 комада цигле 40.000 дин.

Циглана „Васа” Кузмин 3.072 комада цигле 24.500 дин.
Миша и Славко Миличић 
(Вишњићево) Столови, посуђе и есцајг за прославу 10.000 дин.

Миле Травица (Кузмин) 3 бетонске цеви 3.000 дин.

В.П. „Сава” Сремска Митровица Песак за насипање плаца и темеља и 5m3 беле 
тополе за даску 300 €

Цвијетин Остојић (Вишњићево) Резање тополове даске 200 €

Војислав Бешлић (Босут) Варилачки и браварски радови 100 €

Борис Слатинац (С. Митровица) 46 ком. чамових рогова за кров (2,76 m3) 56.000 дин.

Предраг Бешлић (Босут)
Крст на звонику, 1 m3 чамове грађе, 0,3 m3 
храстове даске, 15 m3 песка јединице, 5 m3 
природног песка, 5 m3 песка дунавца, 60 m3 
шљунка III, сијалица и арматура на бандери

1.250 €

Радиша Стефановић (Баново 
Поље) Крст на олтару 300 €

Миленко Крстић (Сремска 
Митровица) Налоњ 200 €

Зоран Дивљак (Лаћарак) Пескарење и фарбање кованог крста 100 €
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Раде Гргин (3 m3), Александар 
Нешковић, Љубиша Јефтић, 
Вељко Станисављевић, Бранислав 
Дрмановић, Драган Ковачевић, 
Боривој Митровић, Миоград 
Јевтић, Јован Јовановић (Босут)

6 m3 храстове грађе за столарију 3.000 €

Златомир Живановић, Васо 
Дамњановић, Ратко Савић, 
Недељко Зарић, Славoљуб 
Станојевић, Вељко Дамњановић, 
Илија Рауш, Раде Рауш, Боро 
Мијатовић, Радомир Ђокић, 
Бранко Јовановић и антлогори: 
Далибор Дамњановић, Драган 
Зарић, Живан Максић, Душко 
Максић, Цвијетко Лазић, Трифун 
Плавшић, Петар Савић, Далибор 
Савић, Радован Николић, 
Пантелија Обрадовић, Златко 
Наранџић, Милан Поповић, 
Недељко Мијатовић, Живан 
Богдановић (Босут)

Малтерисање храма изнутра 1.000 €

Драгослав и Војислав Јовановић 
(Босут) 40 кг ексера 40 €

Љуба Антонић (С. Митровица) 4 металне плоче за звоник 5.000 дин.

Влада Вармеђа (С. Митровица) Шарафи за куполу 5.000 дин.
Мирослав Мирковић (С. 
Митровица) Геометарски радови 100 €

Стојан Лукић (Лаћарак) Геометарски радови 100 €

Душан Пуђа (С. Митровица) Геометарски радови 100 €

УКУПНО ПРИХОДИ И РАСХОДИ У НАТУРИ: 15.000 €

Р А С Х О Д И  З А  И З Г Р А Д Њ У  Х Р А М А

Сврха уплате: Износ:

Трошкови превода, пореза, укњижбе, такси, накнада и грађевинске дозволе, 
захвалнице, грамате 49.660 дин.

Накнада за уређивање грађевинског земљишта 22.550 дин.

Банкарске услуге (одржавање рачуна и трансакције) 12.140 дин.

Главни пројекат електричне и громобранске инсталације 5.600 дин.

Бетонске цеви (10 ком.) 10.000 дин.

Цемент за темељ (15.200 kg) 127.680 дин.

Мрежаста арматура за темељну плочу (316 kg) 30.320 дин.

Песак за темељ (5 m3) 1.600 дин.
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Паљена жица, ексери, типлови, вијци, шарафи, матице, резе, шарке, боја, 
разређивач, битулит, кондор, тер-папир, спреј, заштитне траке, жице, мреже, 
потпоре, стезаљке, најлон, креп траке...

36.620 дин.

Храна и пиће (рушење, ископ темеља, бетонирање плоче и ћуприје, освећење 
темеља, зидање, довоз црепа, посета владике, малтерисање, молерски радови) 46.452 дин.

Изливање темеља храма и 1.177 кг арматуре (ГР „БОР” С. Митровица) 363.000 дин.

Цигла (44.664 ком.) 317.340 дин.

Креч за зидање (48 буради) 99.600 дин.

Цемент за зидање, изливање стубова, греда, венаца и плоча (14.650 кг) 159.600 дин.

Арматура за стубове, греде, венце и плоче (2.096 кг) 105.220 дин.

Шљунак за стубове, греде, венце и плоче (12 m3) 3.240 дин.

Песак за зидање 1.280 дин.

Чамова грађа за кров (2,7 m3) 57.077 дин.

Ћерамиде (60 ком.) 2.100 дин.

Зидање и покривање храма („Бане” Д.О.О. С. Митровица) 1.212.428 дин.

Бакарни олуци и лимарски радови на крову (ЛБР „Новотни” С. Митровица) 285.990 дин.

Чамове греде, штафле и даска за куполу на звонику (3,6 m3) 73.700 дин.

Тесарски радови на куполи храма (СЗР „Неимар” Кукујевци) 180.000 дин.

Тер хартија за куполу (60 m2) 3.000 дин.

Бакарни лим и ексери за куполу (88 m2) 375.392 дин.

Лимарски радови на куполи (ЛБР „Новотни” С. Митровица) 230.100 дин. 

Електроматеријал 65.595 дин.

Електринсталатерски радови 200 € 

Браварија и стакло за столарију 48.768 дин.

Израда столарије 1.850 €

Малтерисање храма споља (СЗР „Неимар” Кукујевци) 515.000 дин.

Креч за малтерисање (16 буради) 40.000 дин. 

Боја за фасаду 84.556 дин.

Материјал за молерске радове 45.150 дин.

Две бетонске кугле на калканима 5.000 дин.

Фасадерски радови („МГ ВУКАС” Лаћарак) 88.000 дин.

Молерски радови („МГ ВУКАС” Лаћарак) 80.000 дин.

Иконостас и иконе 700.000 дин.

УКУПНО РАСХОДИ: 5.727.179 дин.
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б) Крсне славе босутских фамилија 126

Приликом пописа свечара (крсних слава) босутских породица изостављене су фамилије 
које су изумрле или су расељене. Такође је изостављено неколико породица које не примају 
свештеника у свој дом. Породице са истим презименом које међусобно нису ни у каквом 
сродству, означене су редним бројевима. Код босутских породица које славе крсну славу и 
преславу, забележена је само крсна слава.

Поједине куће славе различите крсне славе од остатка фамилије, због преузимања туђе 
славе: Спаић Бошко слави Јовањдан, а остали Спаићи Светог Луку; Ненадовић Јован слави 
Свету Петку, а остали Ненадовићи Ђурђевдан; Ковачевић Ђорђе слави Аранђеловдан, а остали 
Ковачевићи Алимпија; Дамњановић Васо и Вељко славе Срђевдан, а остали Дамњановићи 
Никољдан; Филиповић Милан слави Јовањдан, а остали Филиповићи Ђурђевдан; Михајловић 
Драгослав – Црња слави Никољдан, а Михајловић Радослав – Беља слави Аранђеловдан; 
кућа Суботић Биљане, Љиљане и Татјане слави Никољдан, а остали Суботићи Калистрата; 
Томашевић Цвијетин слави Петровдан, а остали Томашевићи Ђурђевдан...

КРСНА СЛАВА ДАТУМ ПОРОДИЦЕ КОЈЕ СЛАВЕ

Воздвижење Часног Крста – 
Крстовдан

14. сеп./
27. сеп. Стевићи 2

Зачеће светог Јована 
Претече и Крститеља 

23. сеп./
6. окт. Крстићи 4

Свети мученик Калистрат 27. сеп./
10. окт. Суботићи 2

Преподобни Киријак 
Отшелник – Михољдан

29. сеп./
12. окт. Млађановићи, Максимовићи 3

Свети мученици Сергије и 
Вакхо – Срђевдан

7. окт./
20. окт. Дамњановићи, Љиљак

Преподобна мати Параскева 
– Св. Петка 

14. окт./
27. окт.

Рауш, Станисављевићи, Јовановићи 1, 
Ненадовићи, Станојевићи 3

Свети апостол и јеванђелист 
Лука 

18. окт./
31. окт.

Богдановићи 1, Спаићи, Трнинићи 1, Лазићи 
2, Бобићи, Јовановићи 7, Савићи 3, Божићи 1, 
Лукићи 3, Пејићи

Свети великомученик 
Димитрије – Митровдан 

26. окт./
8. нов. Миражићи, Мицићи, Стојаковићи

Свети Аврамије Затворник 29. окт./
11. нов. Тејићи

Обновљење храма Светог 
великомученика Георгија – 
Ђурђиц 

3. нов./
16. нов.

Ранковићи 2, Милинковићи, Јевтићи 3, 
Војисављевићи, Лукићи 2, Плавшићи, Крстићи 3, 
Нинковићи, Митровићи 3, Танасковићи, Ђурићи, 
Ивићи, Петровићи 3, Глишићи, Тешићи 1, 
Стошићи, Свобода

Сабор светог архангела 
Михаила–Аранђеловдан 

8. нов. /
21. нов.

Седларовићи, Николићи 2, Живановићи 1, 
Михајловићи, Драјићи, Петрићи, Пешићи, 
Гргин, Митровићи 2, Цвијетиновићи, Алексићи, 
Маринковићи, Ковачевићи 1

126  Књига парохијала Црквене општине Босут за 2011. годину
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Свети краљ Стефан 
Дечански – Мратиндан 

11. нов./
24. нов. Дракулићи, Зарићи 1

Преподобни Алимпије 
Столпник 

26. нов./
9. дец.

Богдановићи 2, Ковачевићи 1, Јевтићи 1, 
Пилиповићи

Свети Николај – Никољдан 6. дец./
19. дец.

Бродалићи, Антуновићи, Лазовићи, Будимчевићи, 
Гламошлија, Вукмировићи, Драгићи, Савићи 2, 
Ивковићи, Михајловићи, Станојевићи 2, Ердег, 
Гашпаровски, Бабићи 2, Томићи 2, Благојевићи 
1, Коларевићи, Ерцеговчевићи, Крстићи 1, 
Крстићи 2, Јефтићи, Вукадиновићи, Јовичићи 
1, Јовичићи 2, Стаменковићи, Ђокићи 2, Зарићи 
3, Јовићи 1, Николићи 3, Николићи 4, Ранићи, 
Симићи 1, Симићи 3, Јовановићи 6, Ковачевићи 
2, Мишковићи 2, Трнинићи 2, Суботићи 2, 
Кузманчевићи, Дамњановићи

Свети Игњатије Богоносац 20. дец./
2. јан. Дрмановићи

Свети првомученик 
и архиђакон Стефан - 
Стјепањдан

27. дец./
9. јан.

Вучетићи 1, Илићи 2, Станојевићи 1, Јовановићи 
3, Станимировићи, Наранџићи, Марићи 2, 
Црепајац

Свети Василије Велики 1. јан./
14. јан. Белановићи, Минићи

Сабор светог Јована 
Крститеља – Јовањдан

7. јан./
20. јан.

Нешковићи 2, Павловићи 2, Божићи 2, 
Новаковићи, Поповићи, Благојевићи 2, Кандићи, 
Симићи 2, Квас, Туроман, Кривошија, Синаџићи, 
Медићи, Стевићи 1, Максићи, Станићи 2, Пајићи, 
Бешлићи, Којићи, Лукачеви, Будечевићи, Дулићи, 
Зарићи 2, Петровићи 6, Игњатовићи, Мијатовићи 
2, Филиповићи 2, Николићи 6

Свети мученик Трифун - 
Трифундан

1. феб./
14. феб. Баџићи

Свети Симеон и Ана - 
Симуњдан

3.феб./
16. феб. Недићи 1

Сабор светог архангела 
Гаврила 

26. март/
8. апр. Перуновићи

Лазарева субота Миливојевићи, Павловићи 3, Јовићи 2, 
Тешановићи

Свети великомученик 
Георгије Победоносац – 
Ђурђевдан

23. апр./
6. мај

Обрадовићи, Живанићи, Ненадовићи, 
Петровићи 1, Миодраговићи, Милановићи, 
Кузмановићи, Живановићи 2, Лазићи 3, 
Јевтићи 2, Млађеновићи, Максимовићи 2, 
Голо, Томашевићи, Филиповићи 2, Бошковићи 
2, Љубинковићи, Живковићи 2, Јовановићи 
2, Вујићи 2, Томићи 3, Томашићи, Радак, 
Мацановићи, Петровићи 4, Јовићи 3, Стојановићи 
1, 

Свети апостоли Петар и 
Павле – Петровдан

29. јун/
12. јул Томашевићи

Свети пророк Илија - 
Илиндан

20 јул/
2 авг. Илићи 4
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ШКОЛА

Школство у Војној граници
Конфесионалне школе у Војној граници су осниване и финансиране од стране црквених 

организација у првој половини XVIII века. Ученици су учили црквенословенска слова, чи-
тали су буквар, часловац и псалтир. Народни језик је сматран простачким, па су ђаци учили 
језик црквених богослужбених књига, који је већини становништва био неразумљив. Осим 
читања и писања, ђаци су учили црквено појање и катихизис. Рачун се по сеоским школама 
испочетка није учио.

Први учитељи су били свештеници. Било је потребно три, четири године да један ученик 
научи читање и писање. Ђаци су учили напамет да читају црквенословенске текстове. У целом 
Срему није било уџбеника до доласка руских емиграната после Октобарске револуције 1917. 
године, који су са собом донели букваре и граматике на рускословенском језику. Ученици 
су писали на танким крушковим дашчицама премазаним воском. Много касније су уведене 
таблице са кредом.

Општинске (основне) школе су биле једноразредне, дворазредне или, по потреби, 
троразредне школе. Поред немачких школа, општине су о свом трошку подизале школе у 
граничарским местима, па су тако постојале: главне, тривијалне и општинске школе. Издржа-
вале су их општине, које су бринуле о изградњи и одржавању школских објеката, снабдевању 
школским прибором, учитељској плати, стану за учитеља, огреву и другим трошковима. 
Општинске школе су се према националном саставу становништва делиле на: српске, хрват-
ске, немачке, мађарске, словачке, чешке и румунске. У општинским школама је настава била 
усмерена на основно образовање у погледу религиозних и грађанских дужности. Општине 
су бирале учитеље уз посредовање команди чета. Кандидати за учитеље су прилагали сведо-
чанство о завршеном двогодишњем педагошком курсу у Митровици, Сомбору или Панчеву. 
Учитељска плата је била различита од места до места, и зависила је од имовног стања дотичне 
општине. Учитељске принадлежности у новцу и натури утврђиване су посебним уговором 
између општине и самог учитеља.

Свештеник из Грка Јован Козобарић наводи колика је била учитељска плата у Војној 
граници: „Плата учитељска беше у почетку врло мала, и више у нарави него у новцу. Учитељ 
је имао годишње плате 40 форинти бечке вредности, а у нарави је добивао од земаљских про-
извода: жита, кукуруза, по једно крме за смок, к томе осветљење и уз то свагда слободан стан 
и огрев. Од године пак 1820. па скоро све до 1848. добиваху учитељи у име плате 60 форинти 
бечке вредности, које је црква исплаћивала, а у нарави добијаху 1 оку хране од јутра, и то 
пола жита пола кукуруза, слободан стан, огрев, 1 крме од године. Све ово је месна опћина 
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прикупљала и дотичном учитељу исплаћивала. После 1848. односно 1852. године па све до 
1871. изнашала је учитељска плата у готовом 210 форинти, 800 ока жита, 600 ока кукуруза, 
и 6 хвати дрва за огрев и слободан стан.”1

У другој половини XVIII века школе у Војној граници постају државне. Године 1770. 
издат је декрет о преуређењу школских установа, на основу којег је 6. децембра 1774. године 
обнародована „Општа школска уредба за немачке нормалне, главне и тривијалне школе у 
Аустрији„, којом је уређена организација и деловање основних школа у аустријској царевини. 
У исто време отваране су нормалне, главне школе са четири разреда, а у четним (сатнијским) 
местима тзв. тривијалне школе, које је подизала држава о свом трошку.

Немачке нормалне или елементарне школе биле су вишег ранга у односу на општинске 
школе. У општинским српским школама учитељи су били далеко строжији и окрутнији у 
кажњавању ученика него у немачким школама. Власти су хтеле благим поступањем према 
ђацима да приволе што већи број кандидата да се упишу у немачке школе. Ипак, родитељи 
су радије слали децу у српске школе, јер су се бојали германизације.

Тривијалне (ерарне) школе су биле троразредне школе при граничним трупним те-
лима и војним комунитетима. У њима су се изучавали: читање, писање, рачун и веронаука. 
У Моровићу као четном месту радила је немачка тривијална школа.2 Забележено је у једном 
извештају Петроварадинске регименте из 1773/4. године да је у Мартинцима постојала четна 
тривијална школа, коју су финансирали сами граничари.3 У Кузмину није постојала таква 
школа, па су кузмински ђаци путовали пешке у Мартинце да би наставили школовање, 
после завршене српске општинске школе. У тривијалним школама радили су учитељи као 
државни чиновници које је плаћала монархија. Цар Јосиф II наредио је 1780. године да се у 
свакој сатнији отвори по једна тривијална школа. Међутим већ 1790. године смањен је број 
тривијалки, па је по једна таква школа долазила на две сатније. У главним и тривијалним 
школама настава је држана на немачком језику све до 1868. године када је уведен и српски 
језик. После развојачења Војне границе 1873. године тривијалне школе престају са радом.4

Пучке (елементарне, народне) школе је Аустрија интезивно отварала у свим граничар-
ским местима, почев од 1825. године, када је уведено обавезно школовање деце. Ове школе 
се називају елементарним или народним школама, јер су у њима деца савлађивала основна 
знања на народном језику. Народне школе су похађала и мушка и женска деца. Тривијалке су 
и даље остале у неким селима, а понегде се радило и комбиновано. Пучке школе су се делиле 
на опште пучке школе и грађанске школе. Опште пучке школе су биле четвороразредне. Са 
општим пучким школама су могле да буду спојене опетовнице и струковни течаји. Пучке 
школе су се делиле на јавне школе, које издржава општина, односно држава и приватне шко-
ле, које издржавају приватна лица. Црквене општине су могле да оснивају конфенсионалне 
пучке школе које су признаване као јавне. У пучким школама је важило правило да учитељ 
мора бити исте вероисповести као и ђаци које подучава. Тежило се ка раздвајању мушке и 
женске деце у посебна одељења. Наставни језик је био хрватски, српски, немачки, мађарски 
или неки други, у зависности од националности ученика. У пучким школама се није плаћала 
школарина. Имале су од једног до четири учитеља. Сваки наредни учитељ је долазио на 80 
нових ученика. Уместо трећег и четвртог учитеља школа је могла да прими два подучитеља. 
У првом и другом разреду мушких и двополних општих пучких школа могле су да предају 

1  Козобарић Ј, Православна српска парохија у Грку крајем 1910. године, Срем. Карловци, 1911, 15, 18-19
2  Исто, 18
3  Марин Б, Школа у Мартинцима, Мартиначки зборник на крају другог миленијума, Срем. Митровица, 1999, 46
4  Лесек Жарко, Моровић, Шидина бр. 4, Шид, 1998, 135-154
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учитељице и подучитељице. У школама где је било више учитеља један је именован као 
равнајући учитељ. Опште пучке школе су морале да буду основане у местима у којима је 
било барем 40-оро деце приспеле за школовање. Места која нису имала довољан број ученика 
или нису могла да издржавају сопствену школу, морала су да се удруже са другим селима и 
заједнички оснују и издржавају општу пучку школу. При свакој општој пучкој школи морао 
је да постоји стан за учитеља. Школа је набављала уџбенике о трошку родитеља. Сиромаш-
ним ученицима је књиге обезбеђивала општина. Деца су била обавезна за полазак у школу 
са навршених седам година живота, док су са навршеном шестом годином била способна за 
превремени полазак у школу. Обавеза школовања је трајала пет година, не рачунајући опе-
товну обуку. У општој пучкој школи учили су се следећи предмети: веронаука, матерњи језик 
(читање, писање, словница, вежбе у говору и писменом изразу), рачун, земљопис, историја, 
физика, природопис, краснопис, геометријско обликословје, певање, гимнастика, практична 
упута у најважније струке господарства и ручни рад и обука из домаћинства за женску децу.

Опетовнице су похађали ученици који су завршили нижу трогодишњу народну школу, 
а нису наставили вишу школу. Знање које су ђаци стекли у општој пучкој школи обнављало 
се и проширивало према потребама практичног живота у опетовницама, које су биле спојене 
са општим пучким школама. Опетовна обука је трајала две године и обухватала је обуку из 
животно најпотребнијих предмета. Опетовницу су морала да похађају сва деца која су завр-
шила општу пучку школу, осим ученика који су похађали струковни течај или вишу школу. 
Учитељи пучких школа су предавали у опетовницама без посебне накнаде. Опетовница се 
држала два пута недељно по два сата, не рачунајући веронауку.5

Оснивање школе у Босуту
Већина сремских села добила су своју школу у другој половини XVIII века (између 

1760-1780. године). У Моровићу је школа отворена нешто раније 1724. године, у Мартинцима 
1730. године, у Лаћарку 1740. године, у Грку 1756. године, у Кузмину 1757. године, у Рачи 
1791. године...6

Године 1802. постојале су српске народне основне школе у: Јамени (20 ученика), Моровићу 
(12 ученика), Грку (20 ученика), Кузмину (24 ученика), Мартинцима (50 ученика), Лаћарку 
(60 ученика)... Учитељи тих школа нису добијали плату из државне благајне, већ од српских 
православних црквених општина.7 У Босуту у то време није постојала школа.

Драгоцене податке о босутској школи и самом селу чува школски летопис. Учитељ 
Данило Делић је прикупљао сећања старијих Босућана, касније их је средио и предао 1952. 
године учитељу Милану Јовешковићу, који је податке о селу систематизовао и унео у школ-
ски летопис.

Према школском летопису, у Босуту је прва школа почела са радом око 1750. године у 
једној малој згради у тадашњем центру села, на истом месту где се и данас налази школска 
зграда. Први учитељи су били сеоске занатлије који су знали да читају и пишу. Они су после 
свог редовног посла подучавали сеоску децу читању и писању. Нису били плаћени за тај по-

5  Закон од 14. листопада 1874. об устроју пучких школах и препарандијах за пучко учитељство у краљевинах Хрватској и 
Славонији
6  Огњановић А. М, Војвођанске народне основне школе и њихови учитељи од 1573. до 1745, Зборник за друштвене науке Матице 
српске 20, Нови Сад, 1958, 94
7  Цувај А. Грађа за повијест школства краљевина Хрватске и Славонијеод најстаријих времена до данас : од године 1780. до 
ожујка 1935. - свезак II, Загреб, 1910, 450-451
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сао, већ су добијали накнаду у разним намирницама (тзв. „бир”).8
Међутим, један документ из карловачке архиве сведочи да шанац Ушће није имао шко-

лу 1767. године.9 Забележено је да је исте године Крајишка влада отворила пучку школу у 
Моровићу. Ову школу је 1770. године похађало 60 ученика (35 православних и 25 римокатоли-
ка). Моровићка чета у коју су улазила села: Батровци, Босут, Грк, Јамена, Липовац, Моровић, 
Рача и Строшинци, плаћала је учитељу на годишњем нивоу 120 форинти и 30 хвати дрва за 
грејање учитељског стана и учионица.10

Први писани подаци о босутској школи датирају са почетка XIX века: Босут, 1808, учитељ 
Јосиф Ђачанин, 20 г, неожењен, рођен у Вашици, „не училсја методу нигде, катихисис от части 
разумејет и прилично искусен в пјенији и чтенији церковном.„ Број ученика 14. Предмети - 
Молитви, Буквар, Часловац, Псалтир, Катихисис. „Прилезно обучает предметом учебним. 
Нарави је добре, в церков ходит.„ Школа је „в добром состојенију.”11

Србска народна (пучка) школа у Босуту званично је почела са радом 1825. године, када је 

8  Летопис основне школе у Босуту
9  АСАНУК, МПБ, 1767, 90.
10  Хорват Р, Сријем: насеља и становништво, Хрватски институт за повијест, Подружница за повијест Славоније, Сријема и 
Барање, 2000, 144
11  Пецињацки С, Подаци из 1807/8 године о српским сколама у Срему, Нови Сад, 1972-1973, 188-189

Стара босутска школа
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уведено обавезно школовање деце у Војној граници.12 Те године је учитељ у босутској школи 
био Михаило Радмановић.13 Школа је саграђена у тадашњем центру села, поред цркве, на 
месту где се и данас налази.

Године 1838. у босутској школи је било 22 ученика, од чега 15 дечака и 7 девојчица. Ђаци 
су учили: буквар, часослов и псалтир, библијску историју, аритметику и писање. Учитељ је 
био Георгије Филиповић, а вероучитељ свештеник Јосиф Филиповић.14

Почев од 1808. године, од кад су сачувани први подаци, па до 2012. године, број ученика 
у босутској школи је углавном растао, да би у новије време почео нагло да опада:15

Школска година Број ученика
1808 14
1838 22
1842 17
1846 32
1870 32
1871 41
1872 50
1879 33
1900 64

1946/47 91
1947/48 91
1948/49 99
1949/50 79
1950/51 67
1951/52 51
1952/53 64
1953/54 ----
1954/55 77
1955/56 109
1956/57 119
1957/58 109

12  Огњановић А. М, Војвођанске народне основне школе и њихови учитељи од 1573. до 1745, Зборник за друштвене науке 
Матице српске 20, Н. Сад, 1958; Огњановић А. М., Граничарске народне школе и њихови учитељи на територији Војводине од 
1774. до 1872. године, Нови Сад, 1964
13  Огњановић А. М, Граничарске народне школе и њихови учитељи на територији Војводине од 1774. до 1872. године, Нови 
Сад, 1964, 76
14  АСАНУК, К 1839, 33 еx 34, Подаци о школама Сремске епархије за 1838., Шидски протопрезвитеријат
15  Пецињацки С, Подаци из 1807/8 године о српским сколама у Срему, Рад војвођанских музеја, 21-22, Нови Сад, 1972-1973, 
188/9; Огњановић А. М, Граничарске народне школе и њихови учитељи на територији Војводине од 1774. до 1872. године, 
Нови Сад, 1964, 76; АСАНУК, Таблични исказ за год. 1870, протопопијат Митровачки; АСАНУК, 1873, К 269, Списак парохиа 
у протопрезвитерату Митровачком за год. 1872.; АСАНУК, К 1839, 33 еx 34, Подаци о школама Сремске епархије за 1838., 
Шидски протопрезвитеријат; Руварац Д., Шематизам источно-православне српске Митрополије Карловачке: за годину 1900., 
С. Карловци, 1900, 47; АСАНУК, К 328, кут. 148, 1880.; Моја школа Бранко Радичевић, Н. Сад, 2005, 179; Летопис основне школе 
у Босуту; Остојић П., 250 година школе у Кузмину, Срем. Митровица, 2008, 204
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1958/59 108
1959/60 147
1960/61 140
1961/62 ----
1962/63 157
1963/64 165
1964/65 136
1965/66 161
1966/67 173
1967/68 156
1968/69 155
1977/78 153
1978/79 161
1979/80 144

1983 70 + (61 у Лаћарку)
2003/04 119
2006/07 114
2011/12 90

Школа у Босуту је испочетка била једноразредна, касније дворазредна, од 1856. године 
троразредна, а почев од 1871. године четвороразредна школа.16

У босутској србској народној школи број ђака је постепено растао: 1842/43. године 17 
ученика, 1846/47. године 32 ученика, 1870. године 32 ученика (13 мушких и 19 женских) од 
укупно 82 деце узраста од 6-15 година, 1871/72. године 41 ученик (од тога 27 мушких и 14 
женских).17 Године 1872. у босутској школи било је 50 ученика.18

Свештеник Стефан Дамјановић је као управитељ босутске школе провео 20 година у 
периоду од 1850–1870. године. Осим управитеља, босутска школа је имала и старатеља.19 
Сеоски учитељ је називан „Магистер шанца Босута”.

Забележено је да је 1870. године од 32 ђака који су похађали троразредну србску на-
родну школу у Босуту, 31 ученик редовно похађао наставу и имао све потребне књиге, док 
један ученик није имао књиге. Школско здање у власништву српске православне црквене 
општине, која је сама одржавала зграду, било је у веома добром стању. Зграда је имала три 
учионице које су биле добро осветљене, суве, патосане, окречене и опремљене потребним 
намештајем. На зиду у учионицама је обавезно висила слика аустријског цара. Учитељски стан 
у оквиру школске зграде био је, такође, у добром стању. Школа није имала своју библиотеку. 
У пространој авлији школа је имала велику башту, где су се деца учила вртларству, али није 
имала воћњак, па се воћарство није изучавало.

Наставу је држао учитељ Георгиј Филиповић (1806-1870) који је рођен у Босуту, где је 

16  Огњановић А. М, Граничарске народне школе и њихови учитељи на територији Војводине од 1774. до 1872. године, Нови 
Сад, 1964, 96
17  Исто, 76; АСАНУК, Таблични исказ за год. 1870, протопопијат Митровачки
18  АСАНУК, 1873, К 269, Списак парохиа у протопрезвитерату Митровачком за год. 1872.
19  АСАНУК, Таблични исказ за год. 1870, протопопијат Митровачки
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провео цео свој живот. Босућани су га још звали Ђорђе или Ђока, док су га хрватске власти 
писале као Ђуру Филиповића. Учитељ је примао плату од 73 форинте и 50 крајцара, 400 
ока брашна у вредности од 40 форинти и 6 хвати дрва у вредности од 30 форинти. Учитељ 
Георгиј Филиповић је завршио: србску школу у Босуту, немачку школу у Митровици и једну 
годину богословије у Карловцима. Говорио је српски и немачки језик, био је неожењен, имао 
је сопствени стан, врт и воћњак. Учитељ Георгиј Филиповић је службовао у Босуту пуне 42 
године, од 1828. године, па све до смрти 1870. године.

Учитељ Филиповић је завештао легат босутској општини који се имао користити после 
његове смрти за побољшавање стандарда будућих босутских учитеља. Земаљска влада је 28. 
јула 1905. године одобрила рад фондацији учитеља Ђуре Филиповића у Босуту:20

„Кр. хрв.-слав.-далм. земаљска влада, одио за богоштовље и наставу, ставља до опћега 
знања ово:

Дне 23. српња 1870. умр’о је у Босуту опћински учитељ Ђуро Филиповић оставио 
очитовање посљедње воље од 20. српња 1870.

Пошто се списи оставинске расправе иза покојнога Ђуре Филиповића, која се је води-
ла код ц. и кр. петроварадинскога 9. крајишкога пуковнијскога суда у Митровици, не могу 
пронаћи, не може се дословно означити посљедња воља пок. Ђуре Филиповића, ну из изворне 
одлуке горе споменутога суда од 4. сијечња 1871. број 10.332 под ./’ види се, да је покојник 
опћини Босут записао легат од 300 фор. а. вр. у сврху, да се та свота уложи као заклада у 
корист свакога опћинског учитеља у Босуту, који ће добивати камате од те закладе у име 
побољшице својега стања.

Према расправном исказу истога суда од 19. листопада 1871. број 9.485 под 2 припала је 
свота од 300 фор. а. вр. грчкоисточној опћини у Босуту у сврху закладе за побољшање стања 
грчкоисточног опћинског учитеља у Босуту.

Да се ова заклада уреди, одређује се слиједеће:

I.
Заклада носи име заклада Ђуре Филиповића, опћинскога учитеља у Босуту за побољшање 

стања грчкоисточнога опћинског учитеља у Босуту.

II.
Закладни имутак састоји се данас из готовине од 600 К словима шест стотина круна 

уложене плодоносно код 1. хрв. штедионице у Загребу, на уложницу број 131.362 и похрањене 
код кр. земаљске благајне у Загребу у новоотвореном дневнику ове закладе на стр. 197. гл. 
VI. S. B. 1, под чл. 1.

III.
Закладном имовином управља опћинско заступство у Босуту с обзиром на § 27. а) и § 

26. точ. 2 закона о уређењу опћина и трговишта, која не имаду уређенога магистрата (зак. чл. 
XVI. 1870.) и то у смислу поглавља VIII. сада наведенога закона под надзором кр. хрв.-слав.-
далм. земаљске владе, одјела за богоштовље и наставу.

IV.
Годишњи приход закладне главнице опредјељује се као потпора учитеља на опћој пучкој 

20  Цувај А, Грађа за повијест школства краљевина Хрватске и Славоније од најстаријих времена до данас: од 20. травња 
1868. до 31. свибња 1875 - свезак VI, Загреб, 1910, 220-222
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школи у Босуту, уколико је исти грчкоисточне вјероисповијести. Буде ли на овој школи 
намјештено више учитељских сила, то они сви имаду размјерно право на годишњи закладни 
приход уз увјет, да су грчкоисточне вјероисповијести.

Закладни приход исплаћује се овлаштеному учитељу годимице на 2 пута и то у половици 
концем првога, а у половици концем другога школског полугодишта.

За случај да поједини овлаштеник не службује цијело школско полугодиште, имаде му 
се концем свакога полугодишта исплатити односни размјерни дио.

V.
Евентуално неупотребљени закладни доходак прибија се главници.

VI.
Опћинско поглаварство у Босуту, дужно је у року од 1 мјесец дана након измака свакога 

полугодишта намире односних учитеља предложити кр. хрв.-слав.-далм. земаљској влади, 
одјелу за богоштовље и наставу.

VII.
Настану ли такве прилике, да постане нужном промјена закладних установа, промијенит 

ће исте кр. хрв.-слав.-далм. земаљска влада, одио за богоштовље и наставу.

VIII.
Ова је закладница састављена у два примјерка, од којих се један налази код кр. хрв-слав.-

далм. земаљске владе, одјела за богоштовље и наставу, а други код опћинскога поглаварства 
у Босуту.

У Загребу, 28. српња 1905.За бана:
Chavrak v. r.”

Иако се учитељ Георгиј Филиповић у послу владао марљиво, примерно и био редован 
у подучавању деце, о чему сведочи и оцена месног пароха Стефана Дамјановића, успех са 
којим су ђаци свршавали школу био је слаб, па је 1869. године само троје деце завршило 
школу тако да знају добро да читају и пишу. Такође, свега три ученика из Босута похађали 
су 1870. године више школе у другим местима. Међу ученицима у Босуту исте године није 
било слепе, нити глувонеме деце.21 

Учитељ Филиповић је умро 23. јула 1870. године и сахрањен је у Босуту, где му се и да-
нас налази надгробни споменик на старом делу босутског гробља, који је подигнут трошком 
захвалне босутске општине.

 „Статистика народњега школства у Далмацији, Хрватској и Славонији” из 1875. године 
наводи име босутског учитеља: „Моровићки котар, Босут, учитељ Дреновчанин Влајко.”22

У „Исказу о стању и успеху православне деце из религиозно-моралне наставе у комуналној 
школи у Рачи и Босуту 1879. године” наводи се да је босутски учитељ Влајко Дреновчанин од 
школске спреме имао завршена 4 основна разреда и педагошки курс у Митровици. Уредно је 
долазио у цркву на богослужења, где је обављао дужност црквеног појца, за шта је годишње 

21  АСАНУК, Таблични исказ за год. 1870, протопопијат Митровачки; АСАНУК, К 1839, 33 еx 34, Подаци о школама Сремске 
епархије за 1838., Шидски протопрезвитеријат
22  Статистика народњега школства у Далмацији, Хрватској и Славонији, Загреб, 1875, 199
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добијао 30 форинти.
Године 1879. основну школу у Босуту је похађало 33 православна ученика узраста од 6 

до 12 година (17 дечака и 16 девојчица), док је повторну школу похађало свега 7 православ-
них ученика узраста од 12 до 15 година (4 дечака и 3 девојчице). Без школе у Босуту је било 
12-оро православне деце.23

Људи су нерадо давали децу у школу, изговарајући се да су им мушка деца потребна за 
чување стоке у пољу, а женска за кућне послове. Ако би које дете из граничарске куће било 
послато на школе, дешавало се да га отац врати кући на пола школовања под притиском оста-
лих чланова кућне задруге, јер други укућани који нису имали децу за школу нису хтели да 
трпе заједничке трошкове. Трошкови за школовање деце у немачкој школи у Митровици су 
били прилично велики. Само за становање у простијој кући требало је издвојити 150 форинти. 
Томе је требало додати и трошкове за одело, књиге и папир.24

Током XIX века стално су се мењали учитељи опште пучке школе у Босуту, о чему 
сведоче и чести огласи Одјела за богоштовље и наставу Краљевске хрватско-славонско-дал-
матинске земаљске владе, који су штампани у Службеним гласницима. У овим огласима је 
нуђена плата и друге принадлежности учитељским кандидатима.

У периоду од 1885-1887. учитељ у Босуту је примао: 350 форинти плате, 20 кубних метара 
огревног дрвета, бесплатан стан, врт на коришћење и 60 форинти за црквено појање, које је 
добијао од црквене општине.25 Године 1895. учитељ у Босуту је примао: 400 форинти плате, 
бесплатан стан, односно станарину у износу од 100 форинти, награду за црквено појање од 
60 форинти и 6 хвати дрва.26

Краљевска земаљска влада, одјел за богоштовје и наставу, именовала је 1887. године 
бившег учитеља у Мостару Петра Миросављевића за учитеља опште пучке школе у Босуту.27

Године 1889. одобрено је пучким учитељима Ђури Крајновићу из Кленка и Петру 
Миросављевићу из Босута да међусобно замене своја места службовања, па је у Босут до-
шао учитељ Крајновић.28 Две године касније учитељу Крајновићу је повећана плата са 350 
на 400 форинти.29

Почев од 1896. године учитељ ниже пучке школе у Босуту био је Миливој Чудомировић 
(1868-1906)30 На сопствени захтев Чудомировић је премештен из Бечмена у Босут.31 

Поред учитељског позива, Чудомировић се бавио пчеларством и књижевношћу. Један 
од главних разлога због којих је Чудомировић дошао у Босут на службу били су изврсни 
услови за пчеларење. Учитељ Чудомировић обављао је и дужност перовође у Српској 
православној црквеној општини у Босуту. Миливојев отац, Живојин Чудомировић, био је 
учитељ у Михаљевцима.

Учитељ Чудомировић је умро веома млад, у 38. години живота, у Кузмину. О његовој 
смрти је објављен кратак некролог у илустрованом листу „Српски пчелар”, који је био зва-
нични часопис Српске пчеларске задруге из Руме.32 У тренутку смрти Чудомировић је био 
учитељ преко 15 година.

23  АСАНУК, К 328, кут. 148, 1880.
24  Руњанин П., Историја села Кузмина, Сремски Карловци, 1936, 49
25  Службени гласник кр.хрв.-слав.-далм. земаљске владе, одјела за богоштовље и наставу, Загреб, 1887, 122
26  Службени гласник кр.хрв.-слав.-далм. земаљске владе, одјела за богоштовље и наставу, Загреб, 1895, 111
27  Службени гласник кр.хрв.-слав.-далм. земаљске владе, одјела за богоштовље и наставу, Загреб, 1887, 176
28  Службени гласник кр.хрв.-слав.-далм. земаљске владе, одјела за богоштовље и наставу, Загреб, 1889, 384
29  Службени гласник кр.хрв.-слав.-далм. земаљске владе, одјела за богоштовље и наставу, Загреб, 1891, 342
30  Именик достојанственика, чиновника и јавних службеника Краљевина Хрватске и Славоније, 1896, 181
31  Службени гласник кр.хрв.-слав.-далм. земаљске владе, одјела за богоштовље и наставу, Загреб,1895, 185
32  Српски пчелар, бр. 10, год. X, Сремски Карловци, 1906, 158.
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Миливој Чудомировић је био веома об-
разован, надарен и свестран човек. За свог кра-
тког живота написао је књиге: „О ројидби: са 
сликама” (IV свезак пчеларске библиотеке, 
Српска манастирска штампарија, Сремски 
Карловци, 1897), „О школским пчелињацима” 
(Косанићева штампарија, Панчево, 1901), „По-
лаженици: приповетка из школског живота” 
(издање књижаре Мил. Каракашевића, Сом-
бор, 1905). Штампао је као посебне свеске 
или по часописима бројне приповетке: Мој 
друг: црта из учитељскога живота, У хајдуке 
би: дечија приповетка, Сељанчице: слике и 
прилике и српског народног живота... Био 
је веома цењен као писац за децу. Потпи-
сивао се као Чика-Миливоје Чудомировић. 
Објављивао је цртице из учитељског живо-
та у листу Јована Јовановића Змаја „Јавор” и 
сомборском листу са сликама за српску мла-
деж „Голуб”. Сарађивао је у „Босанској вили”, 
штампао чланке о пчеларству у листу „Српски 
пчелар”.33 У „Голубу” је објавио 1905. године 
у наставцима приповетку из школског живота 

„Полаженици”, коју је написао у временском периоду од 1899. године, када је започео писање 
у „Босуту на Сави”, па до 1905. године, када је завршио писање у „Каменици на Дунаву”, 
где је вероватно био на лечењу.34 Чудомировић је већину својих књижевних дела написао у 
Босуту, о чему сведочи забелешка на крају појединих текстова: „Босут на ушћу Босута, у По-
савини”. Такође је нудио своје књиге у огласима, наводећи адресу: „Босут на Сави у Срему”.

Крајем XIX века Општина Босут је учествовала у финансирању опште пучке школе у 
селу. Поједини приходи општине били су намењени за покривање трошкова школе: закуп 
права побирања потрошарине, камата школских заклада, потпора из земаљског буџета, прилог 
патрона школе, прилог сеоске општине, новчане глобе, рабат од продатих школских књига.35

У Босуту је 1897. године саграђена нова школа са учитељским станом уз трошак од 
4.200 for. – nč.36 Закон о народним школама је прописивао да уз школу мора постојати стан 
за учитеља, па је, заједно са школском зградом, подигнут учитељски стан, са три просторије 
и осталим нузпросторијама.

Према попису становништва од 1900. године у Босуту је 387 мештана старијих од шест 
година умело да чита и пише, 10 Босућана је знало само да чита, док је 497 мештана било 
потпуно неписмено.37 Свега десет година касније у Босуту је 561 мештанин знао да чита и 
пише, 5 Босућана је знало само да чита, док је 407 мештана било потпуно неписмено.38

Намесни учитељ Ђорђе Јовановић је службовао у Босуту до 1904. године, када је име-

33  Јавор, лист за забаву, поуку и књижевност, број 47, Нови Сад, 1891
34  Голуб, лист са сликама за српску младеж, година XXVII, Сомбор, 1905
35  Закони и наредбе тичуће се управе сеоских обћина у Краљевинах Хрватској и Славонији, Загреб, 1887, 154-155
36  Извештај о пословању управног одбора и о стању управе Жупаније Сриемске за управну годину 1897, Вуковар, 1898, 359
37  Попис житељства од 31. XII 1900. у Краљевинама Хрватској и Славонији, Загреб, 1914, 328, 329
38  Попис житељства од 31. XII 1910. у Краљевинама Хрватској и Славонији, Загреб, 1914, 310, 311

Босутски учитељ Миливој Чудомировић (1868-1906)
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нован за привременог учитеља у нижој пучкој школи у Новим Карловцима.39

Данило (Јована) Делић (1879-1959) је био учитељ у Босуту од 1904-1924. године. Делић је 
родом из села Бјелопоља у Лици. Босут му је био друго место службовања. Учитељ Данило 
Делић је пензионисан 1924. године и настанио се са супругом Богданком у Сремској Митро-
вици, где је преминуо у дубокој старости 9. маја 1959. године.

Босутска школа се 1905. године налазила у следећем стању: „Школа: комунална, 1 здање. 
Школска деца: за основну 78, м. 45, ж. 33, за пофторну 25, м. 15, ж. 10.” 40 Годину дана раније 
вредност школске зграде и намештаја процењена је на износ мањи од 20.000 К.41

Једноразредна немачка школа у Босуту проширена је 1907. године у дворазредну. Тим 
поводом је Општина Босут замолила Петроварадинску имовну општину за уступање једне 
празне куће на коришћење, како би у њу могла да смести нижу пучку школу. Петроварадинска 
имовна општина је уважила ову молбу.42

Општина Босут је донела закључак 1911. године о доградњи школе. У ту сврху је 
добијена новчана помоћ од Краљевске земаљске владе у износу од 5.000 К.43 Следеће године 
је једноразредна школска соба дограђена, за шта је потрошено 5.600 К.44

Услед ратних дејстава на ширем подручју Босута, рад босутске школе је био обустављен 
1914. године, јер су школска зграда и учитељски стан били веома оштећена. Школска зграда 
је касније била поправљена и настава је обновљена школске 1916/17 године.45

Жупанијски школски надзорник је обилазио школе у Сремској Жупанији и проверавао 
у каквим се условима одвија настава. Забележено је да су 1917. године општу пучку школу у 
Босуту посетили кр. котарски предстојник и месни школски надзорник.46

Између два рата у Босуту је постојала четвороразредна основна школа у којој су служ-
бовала по два учитеља.

Саво Радуновић из места Прогоновићи, у Црној Гори, био је учитељ четвороразредне 
школе у Босуту од 1924-1928. године. После четири године службе, он је затражио премештај 
и преселио се у Нови Сад, заједно са супругом Надом, родом из Црвенке и сином Милованом.

У периоду од 1928-1942. године у босутској школи службовали су следећи учитељи: 
Дара Станивуковић, Родољуб Орешчанин – Радушко, Паја Поповић, супружници Никола и 
Милена Папић и Стојанка Белановић.47

Забележено је да је 23. јануара 1938. године у школи у Кузмину одржан курс намењен 
учитељима. Тема курса су биле соколске вежбе, а презентацију је вршио управитељ школе 
Жарко Јерковић. Курсу су присуствовали учитељи из Босута, Раче и Вишњићева.48

Родољуб Орешчанин је био последњи учитељ школске 1941/42 године. Он је убијен, а 
школа је затворена октобра 1942. године. У школску зграду се током рата усељавају усташ-
ке трупе „Другог усташког стајаћег здруга”, које су обезбеђивале границу између НДХ и 
окупиране Србије. Партизанске јединице су напале усташку пограничну посаду маја 1943. 
године и тада је школска зграда спаљена.49 До краја Другог светског рата школска зграда је 

39  Службени гласник кр.хрв.-слав.-далм. земаљске владе, одјела за богоштовље и наставу, Загреб, 1904, 162
40  Косовац М., Српска Православна Митрополија Карловачка, Сремски Карловци, 1910, 344
41  Извештај о стању јавне управе у Жупанији Сриемској за годину 1904, Вуковар, 1905, 188
42  Извешће о стању јавне управе у Жупанији Сриемској за управну годину 1907, Вуковар, 1908, 161, 202
43  Извештај о стању јавне управе у Жупанији Сријемској за управну годину 1911, Вуковар, 1912, 174
44  Извјештај о стању јавне управе у Жупанији Сријемској за управну годину 1912, Вуковар, 1913, 258
45  Извештај о стању јавне управе у Жупанији Сријемској за управну годину 1917, Вуковар, 1918, 166, 180-181
46  Извештај о стању јавне управе у Жупанији Сријемској за управну годину 1917, Вуковар, 1918, 174
47  Летопис основне школе у Босуту
48  Споменица ниже пучке школе у Кузмину за годину 1937/38, рукопис
49  Летопис основне школе у Босуту
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потпуно уништена. Укупна материјална штета коју је босутска школа претрпела процењена 
је на 600.000 динара.50

Школа у Босуту после Другог светског рата
Босутска основна школа „Бранко Радичевић” почела је са радом крајем септембра 1946. 

године. Исте јесени почео је аналфабетски течај за неписмено становништво у селу. Срески 
одбор у Сремској Митровици послао је учитељицу Веселинку Будисављевић на службу у 
босутску школу. Учитељица се задржала у селу свега десет дана, и одмах потом је премеш-
тена у кузминску школу.

Учитељ Ђорђе (Марка) Живковић (1924-2005) из Ђурђева код Жабља, постављен је 1. 
октобра 1946. године као почетник на службу у босутску основну школу. Он је радио као 
учитељ у сва четири разреда, тако што је држао комбиновану наставу: преподне је учио II 
и IV разред, а послеподне I и III разред. Успех ученика у савлађивању градива је због тога 
био прилично слаб.51 Нешто касније на службу у босутску школу долази учитељица Марија 
Белобрк са 25 година службе. Она је остала у Босуту једну и по годину, а потом се удала и 
прешла у Сремску Митровицу, где се задржала до пензионисања.

Пошто је школска зграда уништена у току рата, настава је држана на Исајловића плацу, 
у Главној улици на броју 104, где је „обнова” адаптирала кућу за школске потребе. У згради 

50  Вулетић Д, Судбина културне баштине Срема у току Другог светског рата, том II, Н. Сад, Срем. Митровица, 1997, 106-107
51  Богдановић Р, Подаци о развоју НОО у месту Босуту, Музеј Срема, Срем. Митровица, инв.бр. 6221

Дворазредна школа у Босуту у изградњи 10. фебруара 1947. године
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се налазила једна учионица и једна соба за становање. Провизорна учионица је испочетка од 
инвентара имала само једну таблу, ормар и сто. Тек следеће школске 1947/48. године, школа 
добија столове и столице за ученике. Ова учионица је такође служила за зборове грађана и 
друге скупове Босућана.52

Главни извршни одбор у Новом Саду доделио је 1946. године суму од 80.000 динара за 
изградњу нове школске зграде у Босуту. Школа је грађена од 1946-1947. године, поред темеља 
старе школске зграде срушене у Другом светском рату.53 Радове је обављало 30-так немачких 
ратних заробљеника.

Нова школска зграда је усељена 20. фебруара 1948. године, када је пренет инвентар из 
привремене учионице на Исајловића плацу. Школа је имала две учионице са по четири про-
зора, канцеларију, библиотеку и широки ходник који се пружао целом дужином зграде. На 
излазу из ходника настрешница је повезивала школску зграду са клозетом. Пет дана касније 
одржана је прослава поводом усељења, на којој су били мештани села и представници Среског 
одбора из Сремске Митровице. Том приликом је дугогодишњи учитељ школе, пензионер из 
Сремске Митровице Данило Делић одржао предавање о историјату села Босута.54

Одмах по изградњи, школа у Босуту је добила на коришћење плац бившег Општинског 
одбора, на којем је пре рата била општинска зграда и здравствена амбуланта са јавним ку-
патилом. Школско двориште је испочетка било ограђено дрвеном оградом, која је касније 
замењена армирано-бетонском оградом, да би током 90-тих година била изграђена бетонско-
метална прозирна ограда.

Школа је испочетка радила као четвороразредна, да би школске 1952/53 године била отво-
рена одељења V и VI разреда, која се током 50-тих година више пута гасе и поново формирају, 
пре свега због недостатка стручног кадра. Од самог почетка рада па до 70-тих година, школа 
је стално била у недостатку наставничког кадра. Због тога често није било могуће изводити 
наставу у вишим разредима, или су у вишим разредима предавали учитељи уместо настав-
ника. Зато су деца из Босута завршавала седми и осми разред у Кузмину.

Доста проблема је било са непохађањем наставе старијих ученика, по правилу понављача 
од 14, 15 година старости, чији су родитељи сматрали да њихова деца не треба даље да иду у 
школу, већ да помажу у кућним и сељачким пословима. Против несавесних родитеља су због 
тога подношене прекршајне пријаве. Међутим, и поред кажњавања, родитељи су остајали 
упорни у непоштовању обавезе да школују своју децу.

Број ученика у Босутској школи је растао после Другог светског рата, због досељавања 
становништва из Босне и Србије. У новије време се јавља драстичан пад броја новоуписаних 
ученика, услед масовног одсељавања млађег становништва и „беле куге”.

Припајање рачанске основне школе босутској школи извршено је 1. јануара 1969. годи-
не, на основу решења СО Сремска Митровица. Пошто две школе нису могле да се усагласе 
око тога где ће бити будући центар школе, то је референдумом одлучено да центар буде у 
Босуту. Дотадашњи директор школе у Сремској Рачи постављен је за помоћника директора 
заједничке школе у Босуту. Састанци Радне заједнице и Савета школе одржавани су наи-
зменично у обе школе.

На основу плана рада СИЗ-а за предшколско и основно образовање и васпитање из 
Сремске Митровице, Основна школа „Бранко Радичевић” у Босуту, заједно са подручним 
одељењем у Сремској Рачи, припојена је 2. марта 1976. године Основној школи „Бранко 

52  Летопис основне школе у Босуту
53  Богдановић Р, Подаци о развоју НОО у месту Босуту, Музеј Срема, Срем. Митровица, инв.бр. 6221
54  Летопис основне школе у Босуту
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Радичевић” у Кузмину. Првобитни план је био да се спајање изврши у потпуности, односно 
да ученици од V - VIII разреда из Босута и Сремске Раче путују на наставу у Кузмин, а да у 
Босуту и Рачи наставу похађају ученици од I - IV разреда. Међутим, од овог плана се одустало 
после састанака са родитељима, представницима Скупштине Општине Сремска Митровица и 
представницима СИЗ-а за предшколско и основно образовање и васпитање. Донета је одлука 
да се интегришу управа и администрација, и да новоформирана школа носи назив Основна 
школа „Бранко Радичевић” Кузмин са подручним одељењима у Босуту и Сремској Рачи.55 
Нова школа уписана је у судски регистар 6. марта 1976. године.56 Основна школа у Кузмину 
носи назив „Бранко Радичевић” од 7. априла 1938. године, када је то одобрено одлуком Ми-
нистарства просвете.57

Према статистичким подацима 1961. године у Босуту је било 23,8% неписменог ста-
новништва, што га је сврставало у сам врх на листи села са великим уделом неписмених 
житеља. Разлози за овако висок проценат неписмене популације лежали су у чињеници да је 
Босут после Другог светског рата насељен аграрним становништвом из Босне и Србије, где 
је школство и образовање било слабије развијено.

Године 1971. у Босуту је било 214 неписмених особа (19,7%). Ситуација у погледу образов-
ног нивоа становништва је била следећа: без школске спреме 31,8%, са непотпуном основном 
школом 53,4%, са основном школом 7,5%, са средњом школом 6,5%, са вишом школом или 
факултетом 0,6% сеоске популације старије од 15 година. 

У погледу образовања становништва, у Босуту је 1991. године било неписмено 102 
мештана (10,9%). Исте године је без школске спреме било 154 особе (16,4%), са непотпуном 
основном школом 351 лице (37,5%), са завршеном основном школом 254 становника (27,1%), 
са средњом школом 139 мештана (14,8%), са вишом школом 16 лица (1,7%), са факултетом 4 
Босућана (0,4%).58

Из школског летописа
Школске 1952/53 године отворен је 5. разред, са скраћеним програмом за шестогодишње 

школе. Истовремено у школу стиже ново наставно особље: почетник учитељ Милан 
Јовешковић и учитељице Драгица Мавреновић и Мирјана Скелеџић. Због малог броја уче-
ника, одељења су била комбинована и настава се одвијала у две учионице.

Школске 1953/54 године отворен је 6. разред, са скраћеним програмом. Предавали су 
следећи учитељи: Милан Јовешковић, Драгица Мавреновић, Мирјана Пуђа и Ивица Ковачевић, 
који се задржао у школи свега три месеца. Због малог броја ученика одељења су била комби-
нована и настава се одвијала у две учионице.

Школске 1954/55 године није се одвијала настава у V и VI разреду. Настава је држана 
у две учионице, са два комбинована одељења, које су учили учитељи Милан Јовешковић и 
Драгица Мавреновић.

55  Моја школа Бранко Радичевић, Нови Сад, 2005, 178
56  Остојић П., 250 година школе у Кузмину, Срем. Митровица, 2008, 180
57  Споменица ниже пучке школе у Кузмину за годину 1937/38, рукопис
58  Ћурчић С, Ђуричић Ј., Марјановић В., Општина Сремска Митровица, Нови Сад, 2002, 96, 136, 138, 143, 256
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Школске 1955/56 године настава се поново одвијала у V и VI разреду. Долази до повећања 
броја уписаних ученика, због досељавања становништва из Србије и Босне. Настава је држана 
у две учионице, са комбинованим одељењима. Учитељи су били: Милан Јовешковић, Божица 
Кресојевић и Даница Томић.

Школске 1956/57 године настава се одвијала у комбинованим одељењима у две учионице. 
Наставља се прилив ученика, због масовног досељавања становништва. Учитељи су били: 
Милан Јовешковић, Божица Кресојевић, Латинка Ђуришић и Јованка Ераковић. Током две 
седмице у школи је са ученицима снимљен краткометражни филм „Школа је била њихова 
брига”.

Школске 1957/58 године настава се одвијала у четири разреда, са четири одељења, јер 
је довољан број ученика омогућио укидање комбинованих одељења. Настава се одвијала у 
две учионице, у две смене. Прилив ученика је настављен, због досељавања становништва. 
Учитељи су били: Милан Јовешковић, Божица Кресојевић, Латинка Ђуришић и Јованка 
Ераковић.

Школске 1958/59 године постојала су четири одељења. Настава се одвијала у две учио-
нице, преподне и послеподне. Службовали су следећи учитељи: Милан Јовешковић, Божи-
ца Кресојевић, Јованка Ераковић и Агафија Јановљак – Провчи. Основна школа је постала 
осмогодишња. Школски одбор је зато донео одлуку да се приступи адаптацији школске 
зграде. Преграђивањем две учионице добијају се три учионице у постојећој школској згради.

Школске 1959/60 године отвара се V разред са 27 ученика, тако да у свих пет разреда 
наставу похађа 147 ученика. Из новог насеља Кљештевица наставу је похађало 17 ученика. 
Настава се одвијала у две смене. Учитељи су били: Милан Јовешковић, Божица Кресојевић, 

Први разред 1953. године
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Јованка Ераковић – Стевић, Агафија Јановљак – Провчи и Ђорђе Живковић, који се вратио 
у босутску школу из Ђурђева.

Школске 1960/61 године планирани VI разред није отворен, услед недостатка настав-
ничког кадра. Настава се одвијала у три учионице, у две смене. Наставни кадар су чинили: 
Ђорђе Живковић, Јованка Ераковић – Стевић и Петар Јекић. Школско двориште је проширено 
на црквени плац, на којем се пре рата налазио православни храм. У дворишту је направљен 
фискултурни полигон и засађене су саднице дрвећа. У школску зграду је уведена електрична 
струја.

Школске 1961/62 године настава се одвијала у пет разреда, са три учитеља: Ђорђем 
Живковићем, Јованком Ераковић – Стевић и Петром Јекићем. Њима се придружује почетком 
октобра хонорарни учитељ Звонко Чондић. У току пролећа 1962. године на бившем црквеном 
плацу направљено је игралиште за одбојку. Током августа 1962. године извршена је адаптација 
школске зграде, тако што је једна мања учионица проширена. На тај начин добијене су три 
једнаке учионице површине по 50 m2 и једна канцеларија од 16 m2. Притом је улазни део ход-
ника преграђен и претворен у стан. Много година касније овај стан је претворен у обданиште 
са помоћном просторијом и санитарним чвором.

Школске 1962/63 године у босутској школи су предавала четири учитеља у пет раз-
реда, са пет одељења. Новембра 1962. године у школи је почела да ради учитељица – при-
правница Касија Митић. Крајем марта 1963. године учитељ V разреда Петар Јeкић отишао 
је на одслужење војног рока, па су његов разред преузели други учитељи. После завршеног 
V разреда, један број ученика је похађао наставу у кузминској школи. Пошто је 1. јануара 
1963. године укинута општина у Кузмину, босутска школа је потпала под старање сремско-
митровачке општине.

Генерација 1946/1947. годиште (IV и V разред, школске 1957/58. године)
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Школске 1963/64 године школа је радила са пет разреда у пет одељења, које су водили 
учитељи: Елвира Синаџић, Србољуб Синаџић, Касија Митић, Ђорђе Живковић и Јованка 
Ераковић – Стевић. Најбројнији је био V разред са 44 ученика, али ни он није био подељен 
на два одељења, због недостатка наставничког кадра. Школу је марта 1963. године напустио 
учитељ Петар Јекић, а августа 1963. године школу је напустио и учитељ Звонко Чондић. На 
редовном конкурсу примљени су учитељи Србољуб Синаџић (1934-2009) из Мионице и његова 
супруга Елвира Синаџић (1936) из Сремске Митровице. Они су у Босут дошли из Потпећи 
код Сребреника у БиХ, где су такође радили као учитељи. Синаџић Србољуб је постављен за 
управитеља школе. Ниво успеха ученика није био на задовољавајућем нивоу. У овој школској 
години било је три случаја непохађања наставе и два случаја неуредног похађања наставе. 
Почетком другог полугодишта, уз одобрење санитарног инспектора из Сремске Митровице, 
настава је била прекинута на 7 дана због епидемије грипа. Извођена је допунска настава из 
српскохрватског језика и математике у IV и V разреду. Успешно су радиле драмска и хорска 
секција. Ученици су одржали две приредбе и две академије. Наставници су сарађивали са 
сеоским културно-уметничким друштвом. Село је било сиромашно и није могло материјално 
да помогне рад школе у којој су опрема и инвентар били дотрајали. Материјални трошкови 
школе, који нису били велики, углавном су усмеравани на одржавање школске зграде и на-
бавку огрева.

Школске 1964/65 године наставу су држали учитељи: Касија Митић, Елвира Синаџић, 
Србољуб Синаџић, Ђорђе Живковић и Јованка Ераковић – Стевић. Неколико ученика слабијег 
материјалног стања добило је од школе бесплатно уџбенике и школски прибор. Одржане су 

Генерација 1953. годиште, са учитељем Звонком Чондићем



540

три академије и две приредбе. Ученичке секције су биле веома активне. Допунска настава 
је држана из математике и српскохрватског језика. Такође, у школи су уведени поправни ис-
пити. Почетком 1965. године оформљен је Савет школе, донет је Статут, Правилник о раду 
и Правилник о личним дохотцима.

Школске 1965/66 године отворио се VI разред. Радни однос је престао Касији Митић, а 
примљене су учитељице Драгица Допуђа и Стојанка Шешевић. Осим њих у школи су радили: 
Елвира Синаџић, Србољуб Синаџић, Ђорђе Живковић и Јованка Ераковић – Стевић. Једно 
време на замени је радио учитељ Михајло Кирш. На почетку школске године опремљене су 
две учионице и канцеларија. Набављене су нове столице, клупе и табле. Од учила купљени 
су: радио-апарат, грамофон и географске карте Европе и Југославије.

Школске 1966/67 године наставио је са радом VI разред. Настава се одвијала у шест 
одељења са 26-33 ученика. Наставни кадар су чинили учитељи нижих разреда: Драгица 
Допуђа, Јованка Ераковић – Стевић, Ђорђе Живковић и Елвира Синаџић. У вишим разредима 
су предавали: Стојанка Шешевић српскохрватски и руски језик, Србољуб Синаџић матема-
тику, Ђорђе Живковић основе техничког образовања и географију. Нешто касније примљена 
је учитељица Мирјана Радосављевић у разредну наставу, док је Ђорђе Живковић потпуно 
прешао у предметну наставу. У школи је радила школска кухиња са топлим оброком. Априла 
1967. године изабран је нови Савет школе. У току распуста школска зграда је реновирана. 
Десет ученика старијих разреда, махом понављача, нису редовно похађали наставу.

Школске 1967/68 године наставни кадар је остао у истом саставу као и претходне године. 
У V и VI разреду ученици су показали слабије резултате на тестирању знања због нестручно 
заступљеног наставничког кадра који је предавао у овим одељењима. Школа је добила теле-
визор од Месне заједнице Босут. Расписан је конкурс за директора и изабран је в.д. директор 

Генерација 1957. годиште (IV разред, са учитељицом Мирјаном Радосављевић)
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школе. Наставници су припремили опширан извештај о раду школе који је презентован на 
збору бирача. Извођена је допунска настава. Рад секција је био веома активан. Школска 
библиотека је попуњена новим књигама. Било је доста понављача. Општинска заједница 
образовања по први пут је тестирала ученике IV, V, и VI разреда. Успех ученика на тестирању 
је био веома слаб. Месна заједница је донирала 10.000 нових динара, који су уложени у ограду 
школског дворишта.

Школске 1968/69 године Општинска заједница образовања упутила је захтев школи да 
се отвори VII разред. До овога није дошло, те су деца наставила да путују у школу у Кузмин. 
У циљу изградње још једне учионице и наставничке зборнице, приступило се преграђивању 
ходника. Један део средстава за ове грађевинско-занатске радове обезбедила је школа, а други 
део средстава су донирали родитељи ученика. Адаптација је завршена крајем октобра 1968. 
године. Наставни кадар у матичној школи у Босуту из реда учитеља представљали су: Јованка 
Ераковић – Стевић, Елвира Синаџић, Драгица Допуђа и Србољуб Синаџић, док су у вишим 
разредима предавали: Стојанка Шешевић, Ђорђе Живковић и Георгије Зечевић. Наставни 
кадар у подручној школи у Сремској Рачи из реда учитеља су били: Мидхат Тузлаковић, 
Стана Муслимовић, Елимир Петерханс и Мустафа Диздаревић, док су у вишим разредима 
предавали: Здравко Савић, Даница Томић и Живко Боровница. Априла 1969. године расписан 
је конкурс за директора школе на којем је изабран наставник Петар Шешлија.

Школске 1969/70 године отворен је VII разред који је смештен у нову, малу учионицу, 
добијену преграђивањем ходника, док су ученици VIII разреда путовали на наставу у Куз-
мин. Купљено је доста учила захваљујући материјалној помоћи: МЗ Босут, ПИК „Младост” 
Мартинци и Општинске заједнице образовања. На конкурсу је примљена стручна наставница 
математике и српскохрватског језика. Наставници виших разреда који су држали часове у 
школама у Босуту и Сремској Рачи били су: Георгије Зечевић, Миленка Јанковић, Стојанка 
Шешевић, Верослава Ракић, Љиљана Шешлија и Даница Томић. Постојао је велики проблем 
са превозом ових наставника, јер су саобраћајне везе биле веома лоше. Учитељски кадар у 
матичној школи у Босуту био је: Јованка Ераковић – Стевић, Елвира Синаџић, Драгица Допуђа 
и Србољуб Синаџић. Учитељски кадар у подручном одељењу у Сремској Рачи чинили су: 
Мидхат Тузлаковић, Стана Муслимовић, Елимир Петерханс и Мустафа Диздаревић. Месна 
заједница Босут доделила је школи средства у износу од 10.000 динара, за постављање по-
дова од винас плочица у три учионице и зборници. Опремљена је ученичка радионица за 15 
ђака. Ученици су учествовали на смотри дечјих хорова, оркестара и народних игара, где су 
добили диплому, као и на Југословенским пионирским играма, где су такође добили диплому.

Школске 1970/71 године отворен је VIII разред који су похађали ученици из Босута, 
док су ученици из Сремске Раче похађали наставу у Вишњићеву. Директор школе је на-
пустио дужност, па је за в.д. директора именована учитељица Даница Томић. Почетком 
школске године безуспешно су расписивани конкурси за попуну наставничких места струч-
ним кадровима. Тако је настава из музичког, домаћинства, ликовног и ОТО-а, држана са 
нестручним наставним кадровима. Учитељи у матичној школи у Босуту били су: Јованка 
Ераковић – Стевић, Елвира Синаџић, Драгица Допуђа и Србољуб Синаџић. Учитељски кадар 
у подручном одељењу у Сремској Рачи чинили су: Мидхат Тузлаковић, Стана Муслимовић, 
Елимир Петерханс и Мустафа Диздаревић. Наставници виших разреда били су: Момчило 
Лучић, Миливој Гецић, Мирослава Вукашиновић, Георгије Зечевић, Мирко Ивановић, Ми-
рослав Милутиновић, Миленка Јанковић, Гордана Глишић и Божидар Уљаревић. Ученици 
су учествовали на такмичењу у познавању саобраћаја и смотри дечјег фолклора у Сремској 
Митровици. Ђаци су одржали три приредбе за мештане села.
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Школске 1971/72 године ученици VII и VIII разреда из Сремске Раче прешли су из 
Вишњићева да похађају наставу у босутску школу. Општинска заједница образовања је обе-
збедила аутобус „Митротранса” из Сремске Митровице за превоз ученика из Сремске Раче у 
Босут. Такође је било успешно решено питање путовања наставника на посао. Почетком школ-
ске године безуспешно су расписивани конкурси за попуну наставничких места стручним 
кадровима. Ученици нижих разреда похађали су наставу преподне, а ученици виших разреда 
послеподне. Учитељи у матичној школи у Босуту били су: Јованка Ераковић – Стевић, Елвира 
Синаџић, Ђорђе Живковић и Србољуб Синаџић. Учитељски кадар у подручном одељењу у 
Сремској Рачи чинили су: Мидхат Тузлаковић, Стана Јовичић, Елимир Петерханс и Мустафа 
Диздаревић. Наставници виших разреда били су: Момчило Лучић, Миливој Гецић, Мирослава 
Вукашиновић, Георгије Зечевић, Томислав Милојевић, Мирослав Милутиновић, Миленка 
Симовљевић, Гордана Глишић и Божидар Уљаревић. Школа је располагала са 210.000 динара 
за изградњу школске кухиње, али је то било недовољно, те се одустало од радова. Ученици 
VIII разреда били су укључени у рад сеоске Омладинске организације, где су припремали 
приредбе за мештане села. Ученици виших разреда радили су на брању кукуруза на њивама 
ПИК „Сирмиум”. Тако добијен новац је коришћен за плаћање екскурзија. У току летњег рас-
пуста школа је уређена и окречена, а столарија офарбана.

Школске 1972/73 године ученици VII и VIII разреда из Сремске Раче похађали су наставу 
у босутској школи. За ђаке и наставнике био је обезбеђен превоз. Настава се одвијала у две 
смене: нижи разреди преподне, а виши разреди послеподне. Поред конкурса који су расписани 
на почетку школске године, није се јавио стручни кадар за ликовно, музичко, домаћинство и 
ОТО. У Босуту су предавали учитељи: Јованка Ераковић – Стевић, Елвира Синаџић, Ђорђе 
Живковић и Србољуб Синаџић, док су у Сремској Рачи предавали: Анђелка Миловановић, 

Колектив босутске основне школе 1971/72 године
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Звездана Антуновић, Мара Мотика и Мустафа Диздаревић. У вишим разредима предавали 
су следећи наставници: Георгије Зечевић, Миленка Симовљевић, Мирослава Вукашиновић, 
Дренка Бранковић, Бранислава Мијић, Гордана Глишић, Радоња Божовић, Миодраг Ивковић 
и Мирко Ивановић.

Школске 1973/74 године настава се одвијала у две смене: нижи разреди преподне, а виши 
разреди послеподне. У Босуту су предавали учитељи: Јованка Ераковић – Љубинковић, Елвира 
Синаџић, Ђорђе Живковић и Србољуб Синаџић, док су у Сремској Рачи предавали: Анђелка 
Миловановић, Звездана Антуновић, Мара Мотика и Мустафа Диздаревић. У вишим разредима 
предавали су наставници: Момчило Лучић, Миленка Симовљевић, Мирко Ивановић, Ћирка 
Ивановић, Мирослав Милутиновић, Георгије Зечевић, Мирослава Вукашиновић, Миодраг 
Ивковић, Предраг Суботић, Гордана Глишић и Сретко Русин. При школи је била веома ак-
тивна пионирска и омладинска организација. Набављен је нови намештај за једну учионицу.

Школске 1974/75 године ученици VII и VIII разреда из Сремске Раче похађали су наста-
ву у босутској школи. Настава се одвијала у две смене. Почетком школске године директор 
одлази на нову дужност у Сремску Митровицу. Истовремено школу напуштају наставници 
руског језика, ликовног и физичког васпитања. Одраније су недостајали наставници музичког 
васпитања и домаћинства, па је кадровска структура запослених наставника била веома лоша. 
Осим тога, четири учитељице и наставнице биле су у току ове школске године на породиљском 
одсуству. У Босуту су предавали учитељи: Ђорђе Живковић, Јованка Љубинковић, Елвира 
Синаџић и Србољуб Синаџић, док су у Сремској Рачи предавали: Анђелка Миловановић, 
Звездана Антуновић, Мара Вучетић и Мустафа Диздаревић. У вишим разредима предавали су, 
између осталих, следећи наставници: Георгије Зечевић, Саватије Николић, Гордана Глишић, 
Славица Чампрић, Ћирка Ивановић, Вукосава Петковић, Љиљана Перуновић, Сретко Русин, 

Спортско такмичење за Дан школе 1972/73 године
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Мирослава Вукашиновић... На предлог комисије Скупштине Општине, уместо дотадашњег 
директора Данице Томић, именован је вршилац дужности на период од једне године Ђорђе 
Живковић. Рад школе помагали су: Месна заједница Босут, Шумска секција из Вишњићева, 
„Багерско – бродарско предузеће” из Сремске Раче, ТП „Војводина” из Сремске Митровице... 
У школи је био веома активан подмладак Црвеног крста. Из насеља Кљештевица основну 
школу је похађало 24-оро деце.

Школске 1975/76 године ученици VII и VIII разреда из Сремске Раче похађали су наставу 
у босутској школи. У Босуту и Сремској Рачи је било 15 одељења са 314 ученика, које је учи-
ло 19 наставника.59 За ђаке и наставнике био је обезбеђен превоз. Настава се одвијала у две 
смене: виши разреди преподне, а нижи разреди послеподне. Конкурс за попуну радних места 
стручним кадровима безуспешно је расписан, па су наставу ликовног и музичког васпитања, 
домаћинства, математике, историје и географије предавали нестручни наставници и учитељи. 
У Босуту су предавали учитељи: Јованка Љубинковић, Елвира Синаџић, Ђорђе Живковић 
и Србољуб Синаџић, док су у Сремској Рачи предавали: Анђелка Миловановић, Звездана 
Антуновић, Мара Вучетић и Мустафа Диздаревић. У вишим разредима предавали су следећи 
наставници: Ћирка Ивановић, Мирко Ивановић, Саватије Николић, Вукосава Петковић, 
Георгије Зечевић, Славица Чампрић, Сретко Русин, Гордана Глишић, Љиљана Перуновић и 
Милева Девић. Збор радних људи у проширеном саставу изабрао је за в.д. директора школе, 
на период од 6 месеци, наставницу историје и географије Мирославу Вукашиновић. Учени-
ци биолошке и хемијске секције на такмичењу „Наука младима” освојили су треће место у 
појединачном пласману. Омладинска организација школе обухватала је ученике VII и VIII 

59  Филиповић М, Лексикон школа Општине Сремска Митровица, 2003, 49-50
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разреда. Ученици од I – VI разреда припадали су пионирској организацији.
Школске 1977/78 године ученици од V-VIII разреда из Сремске Раче похађали су наста-

ву у Кузмину. Руководиоци подручног одељења у Босуту у овом периоду били су: Србољуб 
Синаџић и Ђорђе Живковић. Наставни кадар се кратко задржавао у босутској школи и осећао 
се стални недостатак стручњака за поједине предмете. Родитељи су се поново успротивили да 
ученици виших разреда похађају наставу у Кузмину. У Босуту су предавали учитељи: Јованка 
Љубинковић, Ђорђе Живковић, Елвира Синаџић и Србољуб Синаџић. У вишим разредима 
предавали су, између осталих, следећи наставници: Славица Лађиновић, Ћирка Ивановић, 
Мирко Ивановић, Георгије Зечевић, Славица Чампрић, Сретко Русин, Душан Белић. По-
времено су у Дому културе приказивани филмови, па су ученици посећивали пројекције. 
Приредбе су одржаване: 8. марта, 10. марта, 1. маја, 29. новембра, приликом дочека штафете 
младости... Ученици су се уписали у новоотворено одељење митровачке библиотеке која 
је почела са радом 1977. године. У току јануарског, јунског и августовског испитног рока у 
школи су старија лица полагала разреде приватно, јер им је за запослење била неопходна 
завршена основна школа.

Школске 1978/79 године у Босуту су предавали учитељи: Јованка Љубинковић, Елвира 
Синаџић, Ђорђе Живковић и Србољуб Синаџић. У вишим разредима предавали су, између 
осталих, следећи наставници: Славица Лађиновић, Милан Несторовић, Милица Пејић, Раде 
Жупунски, Мирко Ивановић, Ћирка Ивановић, Славица Чампрић, Сретко Русин, Душан 
Белић, Споменка Илић, Милица Ердељан. Родитељи поново нису прихватили притиске да 
ученици виших разреда похађају наставу у кузминској школи. У школску зграду је уведена 
вода за пиће. Квалитет воде се контролисао два пута годишње. Школа је добила телефон са 
бројем 71-211. Организовани су приватни испити за одрасле мештане.

Школске 1979/80 године у Босуту су предавали учитељи: Јованка Љубинковић, Ђорђе 

Школа у природи, Делиблато 1981. године (III разред, са учитељем Ђорђом Живковићем)
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Живковић, Елвира Синаџић и Србољуб Синаџић. Није била извршена потпуна интеграција са 
школом у Кузмину. У вишим разредима предавали су, између осталих, следећи наставници: 
Славица Лађиновић, Милан Несторовић, Милица Пејић, Раде Жупунски, Мирко Ивановић, 
Ћирка Ивановић, Славица Чампрић, Споменка Илић, Милица Ердељан. Поједини наставни-
ци су радили у две, три или, чак, четири школе. Стање инвентара у школској згради је било 
незадовољавајуће. Вршене су поправке намештаја и учила. Месна заједница није пружила 
материјалну помоћ. Средства у буџету школе су била минимална.

На почетку школске 1981/82 године избио је спор због одлуке да босутска деца од V-VIII 
разреда путују у школу у Кузмин. Спор је трајао око месец дана и решаван је на нивоу 
Скупштине општине Сремска Митровица, а касније и на покрајинском нивоу. У село је, 
чак, долазио и предратни колар и кафеџија из Гргуреваца, а послератни генерал армије и 
народни херој, босутски зет Марко Перичин Камењар, да посредује у преговорима мештана 
и школских власти. Родитељи су, међутим, бојкотовали наставу и нису дозвољавали деци да 
путују у Кузмин. Потом је нађено компромисно решење да босутска деца похађају наставу 
у лаћарачкој основној школи. Тако су босутски ученици од V-VIII разреда школске 1981/82 
године путовали у Лаћарак у школу, уместо у Кузмин. Рачанска деца су наставила да похађају 
школу у Кузмину. О целом случају писала је и ондашња дневна штампа. Касније су босутском 
подручном одељењу враћени виши разреди основне школе.

Школа у Босуту је реновирана 1982. године средствима месне заједнице и добровољним 
прилозима мештана. Том приликом је уведена нова електрична инсталација. Новчани прилог 
за поправку школе дало је 281 домаћинство из Босута. Прилози су се кретали од 500-6.000 
динара, али је највећи број домаћинстава дао око 3.000 динара. Тако је укупно прикупљено 
787.000 динара. Такође 273 домаћинства су дала прилог у радној снази од 1, 2 или више рад-

Генерација 1972/1973. годиште, са учитељем Србољубом Синаџићем (IV разред, 1983. године)
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них дана. Било је кућа које су дале прилог у радној снази и по 4 радна дана. Поправку школе 
су такође помогли: „Београдско-багерско предузеће” Сремска Рача, „Митросрем” Босут и 
„Водна Заједница” Сремска Митровица.60 

Школске 1982/83 године босутску школу је похађало 70 ученика од I - IV разреда. Школа 
је имала 4 учионице, радионицу, зборницу, канцеларију, ходник и санитарни чвор, укупне 
површине 441 m2. Школу у Лаћарку је похађао 61 босутски ученик од V - VIII разреда.61 
Одељење предшколског узраста отворено је у босутској школи 1. октобра 1982. године.62

Школске 1991/92 уведена је настава енглеског језика, уместо дотадашњег руског језика.63 
Према статистичким подацима, у Босуту је 1991. године свега 16,9 % становништва било 
стекло школску квалификацију захваљујући којој је било оспособљено за запошљавање.64

Фасада на школској згради је реновирана 2002. године. Две године касније урађена је нова 
пешачка стаза у школском дворишту и измештена је мала капија на огради око дворишта.65

Школске 2003/2004 године на општинском такмичењу из географије ученица VII разреда 
Ана Нешковић заузела је 3. место, док је ученица VIII разреда Милица Станојевић заузела 
2. место. Исте године на општинском такмичењу из историје босутске ученице су постигле 
изврсне резултате: Босиљка Кузмановић (VI разред) заузела је 1. место, Данијела Стојановић 
(VI разред) 2. место, Милица Станојевић (VIII разред) 2. место, Наталија Стојановић (VIII 
разред) 3. место, Драгана Минић (VIII разред) 3. место. Све ове ученице учествовале су на 
окружном такмичењу, где је Данијела Стојановић заузела друго, а Босиљка Кузмановић треће 

60  Архива Месне заједнице Босут
61  Урбанистички план МЗ Босут до 2000. године, СО Сремска Митровица, 1983
62  Остојић П, 250 година школе у Кузмину, Срем. Митровица, 2008, 180
63  Исто
64  Ћурчић С, Ђуричић Ј, Марјановић В, Општина Сремска Митровица, 2002, 140
65  Архива Месне заједнице Босут

Генерација 1976/77. годиште са разр. старешином Мирјаном Шулајом (VIII разред, 1991. год.)
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место, па су се пласирале на виши ниво такмичења.66

Неколико бивших ученика босутске основне школе такође је остварило запажене резулта-
те на другим школским такмичењима: Предраг Бешлић (2. место из биологије на покрајинском 
такмичењу школске 1979/80. године), Татјана Црепајац (рецитатор), Босиљка Кузмановић (4. 
место из историје и 4. место из географије на Републичком такмичењу 2005. године), Данијела 
Стојановић (5. место из историје на Републичком такмичењу 2005. године), Милица Станојевић 
(учесник Републичког такмичења из географије 2003. године и полазник истраживачког 
центра за младе таленте „Петница” код Ваљева)67

Почев од школске 2009/2010 године због малог броја ученика настава у појединим нижим 
разредима одржава се у комбинованим одељењима (I и III разред, II и IV разред).

Босутски ђаци су повремено летовали бесплатно на мору или планинама и одлазили на 
екскурзије. Често су ишли да окопавају кукуруз, сунцокрет и друге усеве, као и да обављају 
друге пољопривредне радове на сеоској економији. Заузврат су добијали новац неопходан 
за екскурзије. У лето 1948. године 4 ученика босутске школе летовало је на Хвару. Јуна 1949. 
године 20-оро деце из Босута летовало је у две смене на Фрушкој Гори, у Шишатовцу, у 
организацији Среског одбора. Управник летовалишта био је учитељ Ђорђе Живковић. У лето 
1950. године 12 ученика је летовало у Доњој Студени код Ниша. Следећег лета 10 ученика је 
летовало у истом месту. Маја 1961. године ученици IV и V разреда посетили су Новосадски 
сајам, Петроварадинску тврђаву и поједине фабрике. Маја 1964. године ученици су посетили 
Нови Сад, Петроварадин, Пољопривредни сајам и Покрајински музеј. Године 1966. ученици 
су ишли на тродневну екскурзију у Тузлу којом приликом су посетили: солану, спомен парк 
и Озрен. На крају школске 1966/67 године ученици су ишли на екскурзију на Тјентиште и 
Сутјеску. Један део новца за екскурзију у висини од 12.000 динара зарадили су сами ученици 
радом у сеоској земљорадничкој задрузи. Школске 1967/68 године ученици су ишли на пе-
тодневну екскурзију у Охрид. Школске 1972/73 године нижи разреди су посетили Београд, 
а виши Ђердап. Школске 1975/76 године ученици су ишли на једнодневну екскурзију у Нови 
Сад, на јесењи велесајам, затим у Лозницу и Бању Ковиљачу, на Козару и у Јасеновац. Школске 
1977/78 године ученици су ишли на екскурзију у Сарајево.

Босутска школа данас
Данас је школа у Босуту осморазредно подручно одељење основне школе „Бранко 

Радичевић” из Кузмина. У згради школе постоји и предшколско одељење „Пчелица”. Босут-
ска школа добила је телефонски прикључак 1978. године, централно грејање 1986. године, а 
бетонирани спортски терен 1988. године.

Сваке године је све мање деце која се уписују у први разред основне школе. Школске 
2006/2007 године подручно одељење у Босуту похађало је 114 ученика у 8 одељења (у Кузмину 
297, а у Сремској Рачи 33 ученика).68

Школска зграда у Босуту зидана је класичним системом градње, са зидовима од опеке 
дебљине 45 cm и са масивном дрвеном кровном конструкцијом типа вешаљке. Нагиб кров-
них равни које су покривене фалцованим црепом је 40 степени. Темељ је од опеке. Таванска 
конструкција је дрвена типа каратавана, малтерисана преко трске. Висина плафона у учиони-

66  Моја школа Бранко Радичевић, Нови Сад, 2005, 182
67  Остојић П, 250 година школе у Кузмину, Срем. Митровица, 2008, 185, 202
68  Исто, 179, 204
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цама је 4 m. Зидови су малтерисани и кречени. На подовима просторија постављен је паркет 
и винас плочице. Зграда школе има нето површину 447 m2.

Школска зграда има четири учионице у којима се настава одвија у две смене (препод-
не за ученике од V – VIII разреда, а послеподне за ученике од I – IV разреда) и једну мању 
учионицу за предшколску наставу.

Функционално, школска зграда је подељена на три целине које се налазе под једним 
кровом. Прву целину чине: предпростор са WC-ом, учионица за предшколску децу и кабинет 
за информатику. Другу целину чине: четири учионице, санитарни чвор, ходник, зборница и 
канцеларија. Трећу целину чине: котларница и магацин. Осим главног објекта постоје и два 
помоћна објекта: санитарни чвор повезан надстрешницом са главном зградом и шупа за огрев.

Марта 2008. године мала, неусловна учионица добијена преграђивањем ходника, претво-
рена је у санитарни чвор и дозидана је нова, пространа учионица. Учионица је дограђена на 
предњем десном делу постојећег објекта школе. Димензије дограђеног дела објекта су 10,00 m 
x 6,25 m, а нето површина 54,20 m2. Површина санитарног чвора добијеног реконструкцијом 
мале учионице износи 23 m2. Улаз у нову учионицу је пројектован из постојећег ходника, 
тако што су уместо прозора уграђена врата. Такође је реконструисан кров у делу објекта на 
који се наслања нова учионица. Дотрајала дрвена столарија замењена је новом пластичном 

Основна школа „Бранко Радичевић” у Босуту
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столаријом. Општина Сремска Митровица је за реализацију овог пројекта из свог буџета 
издвојила 3,4 милиона динара.69

Школско двориште састоји се од две катастарске парцеле (кч. бр. 101 и кч. бр. 102), укупне 
површине 0.83.01 ha. Школско двориште је омиљено састајалиште младих, јер се ту налази 
бетонирани спортски терен за мали фудбал, кошарку и одбојку, затим љуљашке, клацкалице, 
клупе за седење и мноштво дрвећа и другог зеленила.

Учитељи, наставници и професори
у босутској школи

После Другог светског рата, директор босутске школе годинама је био учитељ Ђорђе 
Живковић. Осим њега директори и вршиоци дужности директора босутске школе били су: 
Србољуб Синаџић, Петар Шешлија, Даница Томић, Мирослава Вукашиновић...

После интеграције босутске и рачанске школе са школом у Кузмину, директори заједничке 
основне школе „Бранко Радичевић” били су: Перо Остојић (1975-1991), Љиљана Богдановић 
(1991-2001), Зоран Сердар (2001-2002), Милош Петковић (2002-2005), Богдан Божин (2005-
2006) и Александар Уметић (од 2006).70

Када је босутска школа постала подручно одељење кузминске школе, у Босуту више 
није именован директор школе. Уместо директора, рад босутске школе су координирали 
организатори наставе: учитељ Ђорђе Живковић, учитељ Србољуб Синаџић, наставник ма-
тематике Милан Несторовић који се најдуже задржао на том месту током 80-тих и 90-тих 
година и учитељ Горан Миражић.

После Другог светског рата у Босуту је најдуже службовало петоро учитеља, који су се 
трајно настанили у селу: Ђорђе Живковић из Ђурђева, Јованка Ераковић – Љубинковић из 
Кузмина, Србољуб Синаџић из Мионице, Елвира Синаџић из Сремске Митровице и Мира 
Обрадовић из места Дубраве код Брчког.

Босутски учитељи од оснивања школе до данас били су:

1. Јосиф Ђачанин (око 1808)
2. Михаило Радмановић (око 1825)
3. Георгије Филиповић (1828-1870)
4. Влајко Дреновчанин (око 1875)
5. Петар Миросављевић (1887-1889)
6. Ђуро Крајновић (1889-1896)
7. Миливој Чудомировић (од 1896)
8. Ђорђе Јовановић (до 1904)
9. Данило Делић (1904-1924)

10. Саво Радуновић (1924-1928)
11. Дара Станивуковић (1928-1942)
12. Паја Поповић (1928-1942)
13. Никола Папић (1928-1942)

69  Главни пројекат реконструкције и доградње објекта школе у Босуту бр. 08/02 од 03.03.2008. год.
70  Моја школа Бранко Радичевић, Нови Сад, 2005, 178
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14. Милена Папић (1928-1942)
15. Стојанка Белановић (1928-1942)
16. Родољуб Орешчанин (1928-1942)
17. Веселинка Будисављевић (1946)
18. Ђорђе Живковић (1946-1986)
19. Марија Белобрк (1947-1948)
20. Милан Јовешковић (1952-1960)
21. Драгица Мавреновић (1952-1955)
22. Мирјана Пуђа (1952-1954)
23. Ивица Ковачевић (1953)
24. Божица Кресојевић (1955-1960)
25. Даница Томић (1955-1956)
26. Латинка Ђуришић (1956-1958)
27. Јованка Љубинковић (1956-1992)
28. Агафија Јановљак – Провчи (1958-1960)
29. Петар Јекић (1960-1963)
30. Звонко Чондић (1961-1963)
31. Касија Митић (1962-1965)
32. Елвира Синаџић (1963-1992)
33. Србољуб Синаџић (1963-1993)
34. Михајло Кирш (1965)
35. Стојанка Шешевић (1965-1970)
36. Драгица Допуђа (1965-1971)
37. Мирјана Радосављевић (1966-1967)
38. Мира Обрадовић
39. Татјана Шуша
40. Зоран Сердар
41. Љубица Сердар
42. Јасминка Јевтић
43. Горан Миражић
44. Нада Међедовић
45. Душица Ердељан
46. Светлана Цагарић

Током школске 2003/04 године у Основној школи „Бранко Радичевић” Кузмин и под-
ручним одељењима у Босуту и Сремској Рачи били су запослени:71

Наставно особље:

1. Перо Остојић (наставник српског језика)
2. Славица Лађиновић (професор српског језика)
3. Јасмина Калач (професор српског језика)
4. Жељка Божовић (апсолвент енглеског језика)
5. Биљана Савчић (архитекта – наставник математике)
6. Весна Дабић (инг. шумарства)

71  Исто, 181-182
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7. Милан Несторовић (наставник физике-математике)
8. Гордана Радонић (наставник физике-хемије)
9. Мирела Обрадовић (професор биологије)

10. Љубица Жунић (наставник ликовне културе)
11. Весна Лешчук (наставник музичке културе)
12. Звездана Глишић (учитељ)
13. Драго Богдановић (наставник историје-географије)
14. Драгиња Ходоба (професор географије)
15. Јелена Јанчић (наставник историје)
16. Гордана Стефановић (наставник хемије-физике)
17. Александар Уметић (професор физичког васпитања)
18. Перица Тутулугџија (наставник физичког васпитања)
19. Нада Међедовић (професор разредне наставе)
20. Светлана Вукајловић (професор разредне наставе)
21. Душица Ердељан (професор разредне наставе)
22. Татјана Шуша (наставник разредне наставе)
23. Горан Миражић (наставник разредне наставе)
24. Јасминка Јевтић (наставник разредне наставе)
25. Миланка Крстић (наставник разредне наставе)
26. Милица Ердељан (наставник разредне наставе)
27. Мира Обрадовић (наставник разредне наставе)
28. Љубица Сердар (наставник разредне наставе)
29. Зоран Сердар (наставник разредне наставе)
30. Славица Симић (наставник разредне наставе)
31. Миленко Јевтић (професор информатике)
32. Рајко Цабунац (вероучитељ)
33. Никола Пробојчић (вероучитељ)

Ваннаставно особље:

1. Милош Петковић (дипломирани педагог – директор)
2. Јелица Радосављевић (професор педагогије – педагог школе)
3. Љиљана Богдановић (професор руског језика – библиотекар)
4. Јелица Филиповић (секретар)
5. Љубица Остојић (шеф рачуноводства)

Помоћни радници:

1. Маца Лазин (помоћни радник)
2. Сунчица Миливојевић (помоћни радник)
3. Златица Симић (помоћни радник)
4. Јелена Маховац (помоћни радник)
5. Мара Миловановић (помоћни радник)
6. Драгица Милетић (помоћни радник)
7. Василије Цагарић (ложач-мајстор)
8. Војимир Милинковић (ложач-мајстор)
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Школске 2011/2012 године у подручном одељењу у Босуту радило је следеће наставно и 
ваннаставно особље и помоћни радници:

Презиме и име Предмет/
радно место

Степен 
стр.спр. Факултет/школа

1. Свилар Јован Физика VII Физички факултет,
Београд

2. Калинић Татјана Историја VII Филозорски факултет,
Нови Сад

3. Тутулугџија Перица Физичко 
васпитање VI Педагошка академија,

Тузла

4. Жилић Јелица Географија VII Природно математички
факултет, Нови Сад

5. Стефановић Гордана Хемија VI Виша педагошка школа,
Земун

6. Ескић Пера Техничко 
образовање VII Педагошки факултет,

Осијек

7. Орловић Синиша Музичка култура VII Факултет уметности,
Приштина

8. Обрадовић Мирела Биологија VII Педагошки факултет,
Осијек

9. Љуботина – Крстић 
Николина Биологија VII Биолошки факултет,

Београд

10. Симић Предраг Веронаука СПЦ VI Богословија,
Сремски Карловци

11. Алмажан Соња Ликовна култура VII Факултет примењених
уметности, Београд

12. Цањар Анкица Немачки језик VII Филозофски факултет,
Нови Сад

13. Стојиновић Крстина Српски језик VII Филозофски факултет,
Нови Сад

14. Несторовић Милан Математика, 
Физика VI Виша педагошка школа,

Тузла

15. Јевтић Миленко Информатика VII
Факултет 
организационих
наука, Београд

16. Тодоровић Сњежана Енглески језик VII Филолошки факултет,
Београд

17. Миражић Горан Разредна настава VI
Виша школа за 
образовање
васпитача, Срем. 
Митровица

18. Међедовић Нада Разредна настава VII Учитељски факултет,
Сомбор

19. Цагарић Светлана Разредна настава VII Учитељски факултет,
Сомбор



555

20. Шуша Татјана Разредна настава VI Педагошка академија,
Сремска Митровица

21. Милинковић Слађан Ложач III Средња техничка школа,
Сремска Митровица

22. Миловановић Мара Помоћни радник I Основна школа,
Суваја

Босућани који су завршили факултете
и више школе

Босут је од оснивања био сиромашно село, па је веома мало сеоске деце завршило високе 
школе. У периоду од 1812. до 1920. године из Босута су свега два ученика похађала знамениту 
учитељску школу у Сомбору. Ова школа коју су најчешће похађала трговачка и занатлијска 
деца, као и деца богатијих сељака, пружала је у оно време врхунско образовање.72

Пре Првог светског рата, за време Аустро-Угарске, из Босута је једино др Сава Спаић 
завршио факултет. Он је дипломирао медицину и радио је као лекар у Кузмину. Ту је био 
веома цењен као стручњак и као човек. Остало је забележено да је приликом разних просла-
ва, као најученији мештанин Кузмина држао говоре и предавања о разним темама. Тако је 5. 
септембра 1938. године, поводом школске прославе рођендана краља Петра II Карађорђевића, 
као и 1. децембра исте године, поводом 20 година ослобођења и уједињења јужних Словена, 
одржао веома запажене говоре окупљеним Кузминцима.73 Умро је у Сремској Митровици у 
дубокој старости.

Између два рата Правни факултет је завршио Босућанин Петар Петрењ, који је касније 
радио као судија у Новом Саду.

Пред Други светски рат свега тројица дечака из Босута су похађала ниже разреде гимназије 
у Сремској Митровици, док су само четворица дечака ишла на занат.74 Непосредно пред рат 
двојица Босућана: Живојин (Милована) Миражић и Градимир (Уроша) Миражић, похађали 
су средњу учитељску школу у Шапцу. Њихово школовање је прекинуо ратни вихор. Ступили 
су у партизане 1944. године, а после рата су завршили војне академије и постали официри.

Поједини Босућани су догурали до универзитетских катедри: проф. др Славко (Јована) 
Обрадовић, доц. др Радица (Живка) Старчевић – Шиповац и мр Зоран (Бранка) Обрадовић. 
На судијским функцијама из Босута су били: Петар (Стевана) Петрењ, Здравко (Петра) Спаић 
и Живко (Милутина) Будимчевић. Лекари из Босута су били: др Сава Спаић и др Светлана 
(Слободана) Перуновић. Војна лица су били: генерал-потпуковник Ђорђе Миражић, пуков-
ник Живојин Миражић – Жикица, пуковник Бора (Данила) Николић, потпуковник Љубисав 
(Јанисија) Павловић, мајор Ватрослав Миражић, капетан Цвеја Лазовић – Ића, мајор Градимир 
(Уроша) Миражић, Ђока Антуновић, поручник Душан (Милана) Дрмановић, потпоручник 
Младен (Миленка) Дрмановић... Многи Босућани који су завршили правни или економски 
факултет били су на високим положајима у: државним органима управе и локалне самоуправе, 
јавним предузећима, МУП-у, Пореској управи, Републичком фонду ПИО...

72  Мирковић Г, Статистика ученика Сентандрејско-Сомборске учитељске школе, Зборник за друштвене науке, књ. 16, Нови 
Сад, 1957, 131
73  Споменица ниже пучке школе у Кузмину за годину 1938/39, рукопис
74  Чекеринац И, Село Босут у рату, Нови Сад, 1968, 21-22
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Следећи Босућани су завршили факултете:

1. др Спаић Сава (Медицински факултет)
2. Петрењ (Стевана) Петар (Правни факултет)
3. Проф. Ердег Јоца
4. Инспектор Марковић Лаза
5. Миражић (Милана) Ватрослав (1917) (Војна академија)
6. Миражић (Милована) Живојин (1926-2009) (Војна академија)
7. Павловић (Јанисија) Љубисав (1926-2005) (Економски факултет, Београд)
8. Дрмановић (Милана) Душан (1930-2010) (Правни факултет, Београд)
9. Миражић Ђорђе (1935) (Војна академија)

10. Миражић (Уроша) Градимир (Војна академија)
11. Антуновић Ђока (Војна академија)
12. Лазовић Цвеја – Ића (Војна академија)
13. Будимчевић (Милутина) Живко (1936) (Правни факултет, Сарајево)
14. Спаић (Светолика) Никола (1937-2010) (Педагошки факултет)
15. Богдановић (Радивоја) Бошко (1939) (Економски факултет)
16. мр Обрадовић (Бранка) Зоран (1944-2002) (Пољопривредни факултет)
17. Богдановић (Радивоја) Ђорђе (1946) (Правни факултет)
18. Богдановић (Радивоја) Вера (Економски факултет)
19. Богдановић – Остојин (Радивоја) Мира (Правни факултет)
20. Дрмановић Бошко (Економски факултет)
21. Николић (Данила) Бора (Војна академија)
22. Миражић (Саве) Милица (Економски факултет, Сарајево)
23. проф. др Богдановић (Јована) Славко (1948) (Правни факултет, Нови Сад)
24. доц. др Старчевић – Шиповац (Живка) Радица (1951) (Економски факултет, Су-

ботица)
25. Вучетић (Анђелка) Мирослав (Пољопривредни факултет, Сарајево)
26. Белановић (Лазара) Радивоје (Машински факултет)
27. Седларовић (Радивоја) Јасмина (Правни факултет)
28. Ранковић – Матић (Милована) Живана (1955) (Геодетски факултет)
29. Миражић – Недаковић (Гојка) Светлана (Економски факултет)
30. Божић (Милана) Радмила (1957) (Грађевински факултет)
31. Крстић (Милована) Иван (1959) (Дефектолошки факултет, Београд)
32. Божић (Милана) Љиљана (1961) (Архитектонски факултет, Сарајево)
33. Вукашиновић – Седларевић (Стевана) Славица (1964) (Правни факултет)
34. Ескић (Рајка) Пера (1964) (Педагошки факултет, Осијек)
35. Благојевић – Бабић (Драгана) Зорица (1965) (Педагошки факултет)
36. Поповић – Букорац (Ратка) Зора (1970) (Факултет заштите на раду, Ниш)
37. Живанић (Гаврила) Милан (1970) (Машински факултет, Нови Сад)
38. Гајић – Лазић (Ђоке) Славица (1970) (Економски факултет)
39. Гајић – Цвијетић (Ђоке) Марица (1972) (Економски факултет)
40. Илић (Здравка) Микица (1972) (Правни факултет, Београд)
41. др Перуновић – Живковић (Слободана) Светлана (1974) (Медицински факултет, 

Нови Сад)
42. Максић – Сретеновић (Драгомира) Драгана (1974) (Географски факултет, Нови Сад)
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43. Крстић (Милојка) Весна (1976) (ПМФ – Биологија, Нови Сад)
44. Ристић (Милана) Данијел (1976) (Економски факултет, Швајцарска)
45. Трнинић (Миливоја) Бранислав (1977) (Економски факултет, Суботица)
46. Дамњановић (Васе) Дражен (1978) (Правни факултет, Приштина)
47. Недић (Лазара) Владан (1980) (Пољопривредни факултет)
48. Дрмановић (Миленка) Младен (1983) (Војна академија)
49. Нешковић (Драгана) Милан (1984) (Електротехнички факултет)
50. Крстић (Ивана) Бранислав (1984) (Учитељски факултет, Сомбор)
51. Рауш (Рада) Зорица (1985) (Графички инжењеринг и дизајн – ФТН)
52. Максимовић (Радоја) Јелена (1987) (Дефектолошки факултет, Београд)
53. Крстић (Ивана) Јелена (1988) (Економски факултет, Суботица)

Следећи Босућани су завршили струковне студије и више школе:

1. Спаић (Петра) Здравко (1928-2010) (Виша управна)
2. Недић (Јелисија) Лазар (1937-2009) (Виша економска)
3. Петровић – Обрадовић (Паве) Мира (1943) (Виша педагошка)
4. Обрадовић (Душана) Светислав (1944) (Виша педагошка)
5. Љубинковић (Mилорада) Милан (1946) (Виша пољопривредна, Шабац)
6. Недић (Милана) Цвијета (1950) (Виша педагошка)
7. Обрадовић (Витомира) Јован (1952) (Виша пољопривредна)
8. Недић (Јелисија) Борисав (1953-2011) (Виша економска)
9. Квас (Миленка) Славко (1955) (Виша пољопривредна)

10. Лукић – Дрмановић (Божидара) Новка (1957) (Виша машинска)
11. Ранковић – Јаснић (Милована) Нада (1957) (Виша економска)
12. Мацановић Ђорђо (Виша економска)
13. Петковић – Спаић Вукосава (Виша педагошка)
14. Перуновић Љиљана (Виша педагошка)
15. Допуђа Драгица (Виша дефектолошка)
16. Миражић (Вула) Пера (Виша медицинска)
17. Кашић – Белановић (Андрије) Златица (Виша педагошка) 
18. Стојановић (Синише) Драган (1962) (Виша педагошка)
19. Максић (Душана) Цветин (1962) (Организација рада)
20. Живановић – Голо (Златомира) Светлана (1964) (Виша економска)
21. Милинковић (Радомира) Љиљана (Виша економска)
22. Савић (Ратка) Драгиша (Виша пољопривредна)
23. Синаџић – Шуша (Србољуба) Татјана (Виша педагошка)
24. Стевић – Јуришић (Алексе) Милица (Економски факултет FABUS)
25. Мачкић – Ненадовић (Јована) Дрена (1969) (Виша грађевинска)
26. Црепајац (Миодрага) Татјана (1970) (Основне академске студије здравствене 

неге, Н. Сад)
27. Миражић (Слободана) Горан (1972) (Виша школа за образ. васпитача, С. Митро-

вица)
28. Станојевић – Свобода (Ђорђа) Мирјана (1974) (Виша школа за образ. васпитача, 

С. Митровица)
29. Кандић – Љубинковић (Обрада) Сања (1974) (Виша медицинска, Београд)
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30. Петровић – Миливојчевић (Ђорђа) Тања (1975) (Висока школа струк. студија за 
образ. васп., С. Митровица)

31. Максић – Голек (Милана) Ружица (1979) (Виша медицинска школа, Земун)
32. Грбић (Љубана) Љиљана (1985) (Виша медицинска школа, Земун)
33. Симић (Драгана) Мирјана (1985) (Висока школа струк. студија за образ. васп., С. 

Митровица)
34. Јовановић (Јована) Мара (1987) (Виша текстилна школа)
35. Суботић (Слободана) Јована (1988) (Виша педагошка)
36. Стојановић (Драгана) Наталија (1989) (Висока здравств. школа струковних 

студија, Земун)
37. Крстић (Будимира) Наташа (1989) (Висока школа струк. студија за образ. васп., 

С. Митровица)
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КУЛТУРНИ ЖИВОТ,
ИСТОРИЈСКИ СПОМЕНИЦИ

И АРХЕОЛОШКА НАЛАЗИШТА

Културно-уметничко друштво у Босуту
После Другог светског рата у Босуту је постојало културно-просветно друштво са три-

десетак чланова, које је неколико пута годишње изводило културно-уметнички програм за 
месно становништво.1 Највећи број чланова КУД-а био је из редова омладине.

Током 80-тих година приказивани су филмови у импровизованом биоскопу у сали Спо-
мен дома. Филмови су стизали из биоскопа у Бијељини, а пројекције су одржаване петком 

1  Богдановић Р, Подаци о развоју НОО у месту Босуту, Музеј Срема, Срем. Митровица, инв. бр. 6221

Босутски оркестар испред старог дома културе: Радивоје Седларовић (бас), Урош Бродалић (хармоника), 
учитељ Милан Јовешковић (басприм), Стево Стојаковић (прим)
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увече, после којих су приређиване игранке за омладину. Такође, познати естрадни уметници 
из целе бивше СФРЈ често су гостовали у босутском дому.

КУД „Бранко Радичевић” и Омладинска организација су активно учествовале у разним 
манифестацијама и такмичењима. У јесен 1981. године почело је такмичење сеоске омладине 
„Знањем, песмом и игром кроз Срем” у којем је учествовао и босутски КУД. Такође, у Босуту 
је 1984. године гостовала радио-емисија ”Караван„.2

Културно-уметничко друштво је имало неколико секција: фолклорну, драмску, рецита-
торску, музичку, певачку...

Фолклорну секцију предводили су: Милан (Привислава) Нешковић (1950-2000), Бранко 
(Татомира) Јовановић (1958), Белан (Радована) Савић (1961), Ненад (Радована) Савић (1961), 
Коста (Симе) Бабић (1962), Стеван (Недељка) Божић (1969-2002), Славко (Слободана) Бродалић 
(1973)...

Драмском секцијом су руководили: Златко (Андрије) Кашић (1947-2005), Крста (Миливоја) 
Вукмировић (1954), Зоран (Боре) Марицки, Илија (Стојка) Дамњановић...

За КУД су певали: Србислав (Уроша) Бродалић (1950), Милица (Славка) Миражић – 
Грујичин, Белан и Ненад Савић (1961), Коста (Симе) Бабић (1962), Миломир (Момчила) 
Ранковић, Илија (Милорада) Филиповић (1965), Милијана Дамњановић, Весна (Живана) 
Гашпаровски (1970)... Рецитовала је Татјана (Миодрага) Црепајац (1970). Двојнице је свирао 
Стојан (Пере) Савић (1921), а виолину Бошко Радосављевић.

2  Архива Месне заједнице Босут

Фолклорна секција у школи
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Босутски научници, књижевници и уметници
Десетак Босућана се бавило књижевним, ликовним, драмским, уметничким или на-

учним радом.
Професор др Славко (Јована) Богдановић је рођен у Нишу 1948. године. Детињство и 

младост је провео у Босуту, одакле су му родитељи. Дипломирао је на Правном факултету 
у Нишу 1972. године. Магистрирао је 1988. године и докторирао 1995. године на Правном 
факултету у Новом Саду. Био је директор ООУР „Регулације” (1985-1990), саветник у јавном 
водопривредном предузећу (1992), начелник сектора за науку у Савезном министарству за 
развој, науку и животну средину (1994-2000), научни сарадник на Институту за упоредно 
право у Београду (1996), научни сарадник за област одрживог развоја у EPCD  Београд – Ев-
ропски центар за мир и развој Унверзитета за мир Уједињених нација (1998)... У младости је 
био члан уметничке групе KÔD (1970—1971), авангардни уметник, песник, прозаиста, члан 
уредништва часописа „Индекс”... Бавио се концептуалном уметношћу и поезијом. Због тек-
ста „Underground Tribina mladih” објављеног у листу Студент 1971. године осуђен је на осам 
месеци затвора. С Мирославом Мандићем покренуо и издавао L.H.O.O.Q. – underground лист 
за развијање међуљудских односа и перманентну деструкцију свега постојећег (објављено 
13 бројева). Објавио је следеће књиге: „Мочвара” (1970), „Престанак привредних предузећа” 
(1989), „Водопривредне организације” (1995), „Динго воли дингач” (1998), као и велики број 
стручних радова из области права. Аутор је следећих уметничких пројеката: Закована књига 
(објект, 1971), BYZANTINE XXI (13 објеката, 2006), FINAL SHOT—FINAL CUT (DVD sa 
bookletom, 2007), VAE VICTIS (DVD sa bookletom, 2008), ХОРИЗОНТ ДОГАЂАЈА (принтови 
1/1—1/33, 2008)… О његовом стваралаштву објављена је монографија „Славко Богдановић, 
Политика тела: изабрани радови 1968-1997” (Мишко Шуваковић, Есеји о Славку Богдановићу, 
Књижевни новосадски круг К21К, Прометеј, Нови Сад, 1997). Од 2005. године предаје као 
ванредни, а потом и као редовни професор на Правном факултету за привреду и правосуђе 
Универзитета Привредна академија у Новом Саду. Важи за једног од највећих стручњака за 
водно право у Србији и региону. Живи у Новом Саду и Босуту. Ожењен је и отац две кћери.

Доцент др Радица (Живка) Старчевић – Шиповац је рођена 1951. године у Босуту. Ди-
пломирала је на Економском факултету у Суботици. Магистрирала је 2002. године на бео-
градском Правном факултету, а докторирала 2008. године на Правном факултету за привреду 
и правосуђе у Новом Саду. Радила је као инспектор у Служби друштвеног књиговодства, 
инспектор у Управи јавних прихода, шеф одсека Републичке Управе јавних прихода и виши 
порески инспектор за велике пореске обвезнике у Пореској  управи у Новом Саду. Учесник 
је више међународних семинара у организацији Удружења правника Србије, Министарства 
финансија, Савеза економиста и Удружења рачуновођа и ревизора. Такође је била сарадник 
и предавач у обучавању кадрова Пореске управе у организацији Едукативног центра и пре-
давач на новосадском Отвореном универзитету, на предметима: Рачуноводство и финансије 
и Основе пореског система. Почев од 2008. године предаје као доцент на Правном факултету 
за привреду и правосуђе Универзитета Привредна академија у Новом Саду. Објављује научне 
радове у стручној литератури из области финансијског, привредног и међународног права.

Босућанин мр Зоран (Бранка) Обрадовић (1944-2002) је био професор на Вишој 
пољопривредној школи у Шапцу. Дипломирао је и магистрирао на Пољопривредном фа-
култету. Живео је у Шапцу. Има сина и ћерку.

Недељко (Јеле) Терзић, познати сремскомитровачки књижевник и новинар, рођен је 
12. маја 1949. године у Босуту, где је провео мањи део свог најранијег детињства, заједно са 
мајком која је једно време била управник на босутској економији. Одрастао је и школовао 
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се у Шуљму, завршио гимназију у Сремској Митровици и студирао археологију у Београду. 
Недељко Терзић је био директор Позоришта „Добрица Милутиновић” у Сремској Митровици. 
Највећи део свог радног века провео је у „Сремским новинама” као новинар, уредник, вршилац 
дужности главног и одговорног уредника и директора. Данас живи у Сремској Митровици 
као пензионер, али је и даље активан на пољу новинарства и књижевности. Прве стихове 
је објавио 1967. године. Пише и објављује: поезију, прозу, драмске текстове, хаику поезију, 
књижевну критику, сатиру, телевизијска сценарија... Заступљен је у више од сто антологија 
и књижевних зборника. Књижевна дела су му превођена на: енглески, немачки, јапански, 
руски, италијански, шведски, бугарски, албански, турски, мађарски, јерменски, словачки, 
румунски, украјински, русински, словеначки, македонски, ромски језик, есперанто и горанско 
наречје. Члан је Друштва књижевника Војводине.

Микица (Здравка) Илић је рођен 1972. године у Сремској Митровици. Дипломирао је 
на Правном факултету Београдског универзитета и апсолвирао на Богословском институту 
Српске православне цркве. Бави се књижевним радом, пише прозу, есеје и сатиру. Сарађује 
или је објављивао у 40-так књижевних, богословских, научних и других часописа, у којима је 
објавио преко 100 текстова. Заступљен је у више заједничких издања, зборника и антологија. 
Добитник је више књижевних признања, међу којима и награда: „Лаза К. Лазаревић” 2002. 
године и „Српско перо” 2006. године. У издању Студентског културног центра из Крагујевца 
објавио је 2003. године књигу приповедака „Западно – источни диван”. Приче су му превођене 
на енглески, немачки и бугарски језик. Живи у Сремској Митровици и Босуту. Ожењен је, 
отац два сина.

Босућанин Ђорђе (Драгољуба) Миражић се бавио наивном уметношћу. Био је самоуки 
сликар и дуборезац. Иза себе је оставио велики број уметничких дела. Завршио је средњу 
воћарску школу и био запослен на Врањашу. Имао је сина и жену са којима је живео у Сремској 
Митровици, брата Милована и сестре Живку и Каћу. Био је велики атлета и спортиста. Пливао 
је Савом од Босута до Сремске Митровице, возио кајак и сандолину. Био је веома образован 
и паметан човек.

Талентовани ученик Јован Бошњак отворио је изложбу слика школске 1972/73 године у 
просторијама основне школе у Босуту. Изложба је била веома посећена од стране мештана и 
ученика школе.3 Јован је, нажалост, преминуо врло млад.

Владимир (Драгана) Јовановић – Цига (1957) се бави дуборезом. Израђује иконе, скул-
птуре и фигуре животиња у дрвету. Често проналази у природи интересантне комаде дрвета 
које касније дорађује и обликује, док не добију завршну форму.

Радиша (Марка) Благојевић се бави сликањем икона и уметничких слика. У свом раду 
најчешће користи технику уља на платну.

Татјана (Ђорђа) Петровић – Миливојчевић (1975) се бави дизајнирањем и израдом лу-
така од кукурузовине и других материјала. Имала је самосталну изложбу у митровачкој 
библиотеци.

Александар (Предрага) Лукић (1996) је талентовани млади сликар који приређује из-
ложбе. Похађао је школе сликања код академских сликара Драгана Мартиновића и Ивице 
Ковачића – Штифле. У свом уметничком раду примењује више различитих сликарских и 
цртачких техника: уље, пастел, акварел, оловка...

Златко (Андрије) Кашић (1947-2005), Зденко (Марка) Петрењ (1951) и Крста (Миливоја) 
Вукмировић (1954) су се аматерски бавили глумом у митровачком позоришту „Добрица 
Милутиновић”.

3  Летопис Основне школе „Бранко Радичевић” у Босуту
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Библиотека Глигорије Возаровић Сремска 
Митровица – Огранак у Босуту

Библиотека „Глигорије Возаровић” из Сремске Митровице има своје огранке у: Босуту, 
Кузмину, Јарку, Мартинцима, Чалми и Шашинцима.

После Другог светског рата библиотека у Босуту је функционисала у оквиру основне 
школе. Учитељи су обављали дужност библиотекара. У томе су им помагали и ученици. 
Сваке године књижни фонд се увећавао, пре свега куповином лектире, као и поклонима од 
стране бивших ученика и других Босућана.

Због проблема са недостатком простора библиотека се школске 1972/73 године преселила 
у једну напуштену кућу у центру села. Терезија Јовановић – Вера, са још неколико мештана, 
повела је акцију прикупљања књига по сеоским кућама. Тада је прикупљено око 200 наслова 
за новоформирану месну библиотеку.4 Међутим, три године касније се одустало од покушаја 
да школска библиотека прерасте у сеоску библиотеку и читаоницу, зато што библиотека није 
редовно радила. Библиотека је поново премештена у школу и наставница српскохрватског 
језика је задужена да ради као библиотекарка.5

Годину дана касније врши се попис књижног фонда и Месна заједница Босут ступа у 
контакт са представницима Библиотеке „Глигорије Возаровић” из Сремске Митровице. Убрзо 
бива постигнут договор да се босутска библиотека прикључи митровачкој матичној библи-
отеци. Када је Спомен дом завршен, једна просторија је постала библиотека са читаоницом, 
и ту је смештен целокупни књижни фонд.

Библиотека је свечано отворена 1977. године. Том приликом је изведен богат културно 
– уметнички програм.6

Поводом Дана жена и комеморације палим жртвама, од 5-10. марта 1978. године триде-
сет шест Босућанки је излагало своје ручне радове у просторијама сеоске библиотеке. Ор-
ганизатор је био АФЖ Босут. Матично одељење Библиотеке Матице Српске из Новог Сада 
поклонило је исте године босутској библиотеци 150 књига.7

Током наредних година матична библиотека из Сремске Митровице дарује босутском 
огранку доста књига, те се књижни фонд значајно увећава.

У библиотеку је 1983. године био учлањен 91 Босућанин, углавном школског узраста. 
Босутски огранак библиотеке је 1985. године имао 2.693 књиге.8 Три године касније библи-
отечки фонд је бројао око 3.300 наслова, док је 120 чланова је било уписано у евиденцију 
корисника.9 После ревизије књижног фонда, босутска библиотека је 2005. године имала око 
1.500 књига.10 Половина књижног фонда је школска лектира.

Просторије библиотеке су реновиране 2002. године. Месна заједница Босут сваке године 
новчано помаже библиотеку око куповине нових наслова. У неколико наврата је пружена  

4  Дражић М, Рад библиотечког огранка у Босуту у оквиру Општинске матичне библиотеке у Сремској Митровици : писмени 
рад за књижничарски стручни испит, Срем. Митровица, 1988, 3
5  Летопис Основне школе „Бранко Радичевић” у Босуту
6  Дражић М, Рад библиотечког огранка у Босуту у оквиру Општинске матичне библиотеке у Сремској Митровици : писмени 
рад за књижничарски стручни испит, Срем. Митровица, 1988, 4
7  „Сремске новине” број 894, Сремска Митровица, 15.03.1978. године
8  Архива Месне заједнице Босут
9  Дражић М, Рад библиотечког огранка у Босуту у оквиру Општинске матичне библиотеке у Сремској Митровици : писмени 
рад за књижничарски стручни испит, Срем. Митровица, 1988, 6
10  Река дала име селу, ”Сремске новине„ бр. 2332, 2005, 10
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помоћ за израду нових полица за књиге.11 Инвентар библиотеке се састоји од витрина за 
чување књига, 6 столова и 20 столица за читаоницу, радног стола књижничара, неколико 
сталака за изложбе... 

Данас босутска библиотека ради два пута недељно. Библиотекар долази из Сремске 
Митровице. Најчешћи корисници су ђаци основне школе и ученици средњих школа. Члано-
ви босутског огранка библиотеке могу да подижу књиге у матичној библиотеци у Сремској 
Митровици.

Споменици у Босуту
У селу Босуту постоје четири споменика жртвама из Другог светског рата: споменик 

палим борцима и жртвама фашистичког терора у дворишту основне школе, два споменика 
жртвама фашистичког терора на савском насипу и спомен плоча на фасади Спомен дома.

СПОМЕНИК ПАЛИМ БОРЦИМА И ЖРТВАМА
ФАШИСТИЧКОГ ТЕРОРА У ДВОРИШТУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

У школском дворишту је 1958. године подигнут споменик палим борцима и жртвама 
фашистичког терора. Споменик се састоји од каменог стуба четвртастог облика, са шест искле-
саних петокраких звезда на врху, које су међусобно испреплетене и симболично представљају 
буктињу. Споменик је постављен на постамент, који се састоји од шест степенасто поређаних 
плоча. Стуб споменика је димензија 0,45 x 0,45 x 2,25 метара. Заједно са постољем и буктињом, 
споменик је висок око 4 метра. Постамент је у основи димензија 2,50 x 2,50 метара. Споменик 
и горње три плоче постамента направљени су од натур бетона, обложеног терацом, док су 
доње три плоче постамента направљене од обичног бетона. Споменик у школском дворишту 
је 1966. године ограђен са девет бетонских стубова, који су међусобно повезани дебелим 
металним цевима.12 Са источне стране ограде остављена је капија. На све четири стране 
стуба исклесано је 261 име и презиме погинулих партизана и цивилних жртава из Другог 
светског рата. Слова су премазана црном бојом како би била читљивија. Са источне стране 
је уклесан следећи текст:

„Нека је слава палим борцима
и жртвама фашистичког терора
који дадоше животе за слободу
своје домовине од 1941 до 1945.

Споменик подиже
Народ Босута”

11  Архива Месне заједнице Босут
12  Летопис Основне школе „Бранко Радичевић” у Босуту
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ДВА СПОМЕНИКА ЖРТВАМА ФАШИСТИЧКОГ ТЕРОРА НА НАСИПУ

Старији споменик се налази са небрањене стране савског насипа, лево од пута који води 
у Банов Брод, на месту где је 1944. године убијено око 90 мештана Босута. На бетонском 
постољу озидан је споменик од цигала и обложен бетонском масом. Споменик је у облику 
четвртастог стуба димензија: 2,00 x 0,50 x 0,50 метaра, са заобљеним врхом. Био је ограђен 
оградом димензија 4 x 4 метра, направљеном од дрвених летвица, са улазним вратима, али је 
ова ограда данас разграђена. На предњој, западној страни уграђена је бела мермерна плоча, 
димензија 40 cm x 60 cm, на којој је уклесана петокрака звезда и следећи текст:

„На овом месту је
10. марта 1944. године

од фашистичких
хорди стрељано
око 90 мештана
нашег села.

Организација Савеза
бораца Босут”

Стари споменик босутским жртвама у Другом светском рату
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После реконструкције и подизања висине савског насипа током 1984. године, стари споме-
ник је остао у форланду реке Саве, која га је често плавила. Због тога је на проширењу насипа, 
40-так метара од старог споменика, подигнут нови камени споменик. Трошкове проширења 
насипа и постављања новог споменика сносио је извођач радова на реконструкцији насипа 
„Хидрограђевинар” Сремска Митровица.13 На прочељу новог споменика уклесан је исти 
текст као и на старом споменику.

СПОМЕН ПЛОЧА НА ФАСАДИ СПОМЕН ДОМА

Спомен плоча је постављена на предњој фасади Спомен дома, десно од главног улаза 
у зграду. Плоча димензија 42 cm x 56 cm израђена је од сивог гранита. Причвршћена је са 
четири метална клина на зид. На њој је уклесан следећи текст:

„Спомен дом
„10. март” Босут

У знак захвалности палим
борцима НОР-а и жртвама

фашистичког терора
од 1941. до 1945. г.

Мештани Босута”

13  Архива Месне заједнице Босут

Нови споменик босутским жртвама
у Другом светском рату
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Ареолошка налазишта у околини Босута
Простор између Босута и Кузмина насељен је још у праисторијском периоду. Приликом 

изградње пута Кузмин-Босут пронађени су делови металног појаса и једна фибула трач-
ког типа. Ови предмети припадају временском периоду касног халштата (старије гвозде-
но доба).14 Такође, на потесу Кљештевица откривено је насеље из млађег каменог доба и 
трагови средњовековног села.15

На ширем подручју села Босута, узводно уз реку Босут према Вишњићеву, као и узводно 
уз реку Саву према Старој Рачи, откривена су значајна археолошка налазишта из бронзаног 
доба и римског периода. Током две хиљаде година неолитског живота људи су живели уз реку 
Босут, стварајући насеобине на вештачким брежуљцима. Једно од најпознатијих таквих насеља 
је ”Градина„ на обали реке Босута, између данашње Вашице и Батроваца. Слична насеља из 
бронзаног периода постојала су и на десној обали реке Босут између села Вишњићева и Босута.

Будровци I

Током новембра 1972. године археолог Драган Поповић, виши конзерватор Завода за 
заштиту споменика културе из Сремске Митровице, обишао је археолошка налазишта Бу-
дровци I и Будровци II крај десне обале реке Босут и оставио запис који сведочи о богатим 
налазима који су ту ископани.16

Локалитет Будровци I налази се на око 3,5 km северозападно од села и око 100 метара 
јужно од реке Босут. На простору између локалитета и реке налази се Амзовски полој који 
за време високог водостаја бива поплављен. Локалитет се налази на узвишици од 2-2,5 метра 
у односу на Амзовски полој и захвата површину величине 100 m x 50 m. Ова њива је 1972. 
године била у поседу Јове Обрадовића. Западно од локалитета налазио се бунар Негована 
Дрмановића, који је у време испитивања већ био засут. Јужно од локалитета, на око 500 ме-
тара пролазио је пут који је повезивао село са босутском железничком станицом. Овај пут 
који су мештани звали „сокак” био је у време испитивања локалитета разоран и претворен 
у обрадиво земљиште.

Приликом дубоког орања 1961/62. године, на локалитету Будровци I пронађена је остава 
бронзаних предмета, која је временски припадала позном бронзаном добу (халштат А-Б). 
Остава је била у облику керамичког ћупа у који су похрањивани лични предмети покојника 
приликом његовог укопа. Никада није утврђен тачан број предмета који се налазио у остави, 
али се претпоставља да је било до 500 предмета у посуди од печене земље. У остави су се на-
лазили: келтови, српови, тестерице, накит са керамичком посудом (урна фасетираног обода), 
ретки фрагменти керамике, кућни леп, камена алатка грубе израде... Такође, претпоставља се 
да су се у остави налазили: копља, мачеви, бодежи, ножеви, секире, игле, брошеви, наруквице, 
огрлице, удице и многи други предмети за свакодневну употребу.17 Постоје сазнања да се 
међу предметима из оставе налазила и двогуба секира која је веома ретка као археолошки 
налаз. Остава је завршила у приватном власништву Душана Дрмановића који је тврдио да је 
њен садржај наводно уништио, али се претпоставља да су предмети сачувани и склоњени. 

14  Гарашанин М, Гарашанин Д, Археолошка налазишта у Србији: преисториско и античко доба, Београд, 1951, 99
15  Прица Р, Насеља у Срему : настанак, развој, значајни догађаји, Срем. Митровица, 1991, 113
16  ПЗЗСК, Петроварадин, Досије Босут, Б-432/Б, инв. бр. 5744; ЗЗСК С. Митровица, Досије Босут, Е 15/В, инв. бр. 2370 и 4181 
од 31.01.1973. године
17  Срем у прошлости, књига 1, Сремска Митровица, 1981, 15
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Тим поводом вођен је и дугогодишњи судски процес државе против налазача око враћања 
предмета из оставе, али је безуспешно завршен и предмети никада више нису виђени.

Приликом поновног прегледа терена 1972. године пронађени су веома ретки површински 
налази кућног лепа, једна грубо обрађена камена алатка, неколико фрагмената атипичне 
праисторијске керамике и делови керамике из средњег века. Све ово говори да је на локали-
тету Будровци I постојао континуитет становања у дужем временском периоду. Материјал 
који је тада прикупљен чува се у Музеју Срема у Сремској Митровици.

Будровци II

Локалитет Будровци II налази се на око 4,3 km западно од центра села. Овај локалитет 
се налази на благо узвишеној греди и захвата површину величине 300 m x 200 m. Ова њива је 
1972. године била у поседу Земљорадничке задруге, а пре тога су њени власници били: Милан 
Перуновић, Мића Лазовић и Борислав Станисављевић – Бојан. Са северне стране локалитета 
налази се река Босут, са западне стране шума Клечинац, док се 150 метара југоисточно налази 
мања шума „Кирина честа” и сеоски бунар који је још тада био ван употребе.

Приликом прегледа терена 1972. године пронађени су површински налази животињских 
костију и зуба, кућни леп, фрагменти ножића од минерала, нуклеуси, фрагменти римских 
опека и фрагменти керамике која је углавном из средњег века, осим неколико атипичних 
комада из праисторије. Претпоставља се, на основу налаза, да се на том месту налазило 
људско насеље. Материјал који је прикупљен са овог локалитета чува се у Музеју Срема у 
Сремској Митровици.

Археолошки локалитети Будровци I и Будровци II у босутским атарима
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Остаци мамута у савским наслагама

Фосилни остаци мамута ископавани су током 60-тих година XX века приликом 
експлоатације шљунка и песка из корита реке Саве у Старој Рачи и Босуту, на потесу од 
ушћа Дрине у Саву до ушћа Босута у Саву. Проналажени су углавном зуби, делови кљова или 
скелета. Већина пронађених мамутских остатака припада врстама „Mammuthus trogontherii” 
и „Mammuthus primigenius”.18 Највећи број фосилних остатака је завршио у приватним збир-
кама, па је трајно оштећен због нестручног руковања.

Римски налази

Простор између Раче и Босута, уз корито реке Саве, престављао је у римско доба вео-
ма значајан путни правац који су обезбеђивале бројне и добро опремљене римске постаје. 
Овај пут је водио до Сирмијума. Други, још значајнији римски пут који је спајао Рим са 
Константинопољем, пролазио је северно од Кузмина. На потесу између Раче и Босута 
пронађени су бројни археолошки налази из друге половине I века.

Године 1962. приликом ископа шљунка из корита реке Саве, између Босута и Старе Раче, 
багер је избацио потпуно очувану кутију с римским медицинским инструментима. Налаз 
сачињава „Theca vulneraria”, са комплетом хируршких инструмената, који по значају, очу-
ваности и садржају представљају јединствен налаз на територији целе бивше Југославије. 
Испочетка се веровало да овај налаз потиче са локалитета Бела црква на обали Саве, 1 км 
јужно од Сремске Раче, али се касније испоставило да то није тачно. Налазиште Бела црква 
сачињава неколико културних слојева, од бронзаног доба до раноримског слоја. Сава је ве-
ковима одроњавала овај локалитет и односила налазе на њему који су завршавали на речном 
дну, у близини ушћа Дрине. На локалитету „Бела црква” рибари су 1896. године извукли из 
Саве оштећену римску војничку диплому. Касније је ту пронађен римски оклоп од бронза-
не и гвоздене жице и разно оружје, па се претпоставља да је на том месту постојао римски 
логор, а можда чак и речна лука и седиште римске ратне флоте, познато под именом „Graio”.

Међутим, већина налаза је ископана неколико километара низводно од Беле цркве, на 
локалитету између Босута и Раче, на 168. км од ушћа Саве. Речни багери су управо на том 
месту извадили кутију с римским медицинским инструментима, неколико римских легио-
нарских шлемова и више бронзаних котлића и посуда. Године 1976. кашике багера почеле 
су да запињу за чврсте зидове и да избацују на површину делове римске грађевине. Тада је 
утврђено да се у кориту Саве, на 50 метара од леве обале, у наслагама песка и шљунка крију 
остаци непознате римске војне грађевине, коју је вероватно матица реке одронила, заједно са 
обалом. Овај локалитет до данас није довољно археолошки истражен, због неприступачности 
терена и недостатака материјалних средстава. Један бронзани шлем и други археолошки 
материјал завршио је у Археолошком музеју у Загребу, док се остатак чува у Музеју Срема 
у Сремској Митровици.19

Постоји претпоставка да се уз леву обалу реке Босут, на потесу Ограде, између села 
Босута и Вишњићева, налазило римско пољопривредно добро, јер је тамо пронађено доста 
опеке, камења, плоча и фрагмената посуђа. На потесу Црквине, где су приликом орања про-

18  Недељковић Д, Остаци мамута из савских наслага околине Босута, Зборник Музеја Срема бр. 5, 2002, 117-145
19  Милошевић П, Римски налази у Сави код Сремске Раче, Музеј Срема, Срем. Митровица, 35-39
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налажени римски новчићи, вероватно је било римско гробље.20

Предмети из Босута у Музеју Срема
У Музеју  Срема у Сремској Митровици чува се двадесетак старих фотографија кућа и 

јавних грађевина у Босуту, ратни дневник Радивоја Богдановића, као и свега неколико старих 
предмета из Босута: дрвена чутурица, преслица и рибарски прибор.

Дрвена чутурица из Босута је урађена у богатом дуборезу, са металним оковом. Са једне 
стране је изрезбарен грозд и лист винове лозе, са кружним натписом на српском језику:

НЕКА НАРОД ПИТИ МОЖЕ,
НЕ УСКРАТИ ВИНА БОЖЕ.

На другој страни чутурице је изрезбарен натпис на немачком језику:

WER NICHT LIEBT WEIN WEIB, UND GESANG.
DER BLEIBT EIN NARR SEIN LEBEN LANG.

У преводу са немачког језика ови стихови гласе: „Ко не воли вино, жене и песму, остаје 
будала до краја живота.”

20  Прица Р, Насеља у Срему : настанак, развој, значајни догађаји, Срем. Митровица, 1991, 37-38

Чутура из Музеја Срема Преслица породице Спаић из Музеја Срема
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Чутурица има металне ножице на окову и леп дрвени чеп са металним прстеном. При-
лично је добро очувана и налази се у сталној музејској поставци.

Породица Спаић из Босута поклонила је 1948. године Музеју Срема преслицу из прве 
половине XX века. Преслица је дугачка 84 cm, а широка 11,5 cm. Преслица се састоји од дебље 
обле дршке која се продужава у широку правоугаону плочу назубљених ивица, са рупом у 
горњем углу. Са једне стране, у средини плоче, изрезбарени су ћирилични иницијали В.С.Р. 21

У Музеју Срема се, такође, чува рибарски алат који је 4. септембра 1972. године поклонио 
босутски алас Стеван (Ивка) Турудић (1905-1979), а који се састоји од: две игле за плетење 
рибарских мрежа, две дашчице за плетење рибарских мрежа алова, удице самице на путилу 
са аловом на најлон концу и две челичне удице на путилу.

Град, утврђење и село Рача
На самом ушћу Дрине у Саву, на сремској обали, окружено са три стране речном матицом, 

вековима је постојало средњовековно утврђење и град Рача. Заједно са утврђењима у Старој 
Градишки, Броду, Петроварадину, Осеку и Земуну, рачанска тврђава је имала велики значај, 
због повољног географског положаја на тромеђи Босне, Србије и Срема, односно граници 
Турске и Аустрије. На шпицу велике окуке, коју на том месту прави река Сава, налазила се 
тврђава и град Рача, док је село Рача лежало 2 километра северно од града, на самом почетку 
„речног полуострва”.

Рача се први пут помиње као град с каштелом „Villa Rachcha” у једном документу из 1275. 

21  Музеј Срема, Срем. Митровица, инв. бр. 196; Справе за предење – из етнографске збирке Музеја Срема, Срем. Митровица, 
2005, 24

Рибарски алат Стевана Турудића у Музеју Срема
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године. Касније се Рача помиње под разним именима: Possessio Racha 1398. и 1445. године, 
Castellum Racha 1465. године, Oppidum Racha 1477. године и Castrum Racha 1498. године.

Најзначајнији утврђени градови у средњовековном Срему су били: Илок, Беркасово, Ми-
тровица, Ириг, Купиник (Купиново), Черевић, Сланкамен, Баноштор, Земун, Петроварадин, 
Каменица, Карловци, Рача...

Рача је од давнина представљала гранични прелаз, карантин и трговиште између Аустрије 
и Турске. О томе сведочи потес Kaрантин, који се налази се на самом ушћу Дрине у Саву, у 
Парашници, наспрам рачанске тврђаве. Дневник царинарнице у Рачи сведочи о великим по-
словима митровачких трговаца са суседном Босном. Из Босне су у Аустрију увожене: свиње, 
огревно и грађевинско дрво, воће, суве шљиве, а у време неродних година 1847/1848. чак и 
житарице и брашно. У Босну се извозила: бакарна роба, гвожђарија, ужарија, вино, ракија, 
јужно воће и разна ситничарска роба.22

Рача је често мењала господаре. Град је најпре био у поседу мађарских племића фран-
цуског порекла из породице Ајнард. Када се члан те породице Ладислав Зар побунио против 
краља Ладислава IV, одузет му је град Рача и додељен на управу Шомакошу Кукујевачком. 
После изумирања те породице, краљ Сигисмунд је поклонио Рачу бану Ивану Моровићу. 
Напослетку је краљ Матија, након смрти Моровића, доделио Рачу 1477. године властелину 
Стефану Баторију.

У првој половини 14. века Елизабета, жена мађарског краља Карла I, обновила је опатију 
са црквом светог Николе (Abbatia s. Nicolai de Aracha) и предала је 1378. године на управу 
фрањевцима, као самостан. Утврђење под именом „Краљевска варош Рача на ушћу Дрине у 
Саву” помиње се у разним списима у другој половини 14. века, после смрти краља Лајоша 
I. Према једном документу грађани су се жалили краљици на рад њених чиновника који 
им нису допуштали да живе слободно, по својим обичајима. Као одговор краљица је дала 
грађанима слободу да бирају из својих редова начелника и поротнике, који ће судити заједно 
са њеним чиновником.

Рачи је 1455. године припадало осам насеља: Кукујевци, Бингула, Визић, Илинци, Ле-
жимир, Мартинци, Струг и Брод. Године 1477. у поседу тврђаве Раче су, такође, била следећа 
места и потеси: Бела Црква, Отрочковац, Хамзов, Босут...

После пада Босне под турску управу, мађарски краљ Матија Корвин кренуо је у војни 
поход на Турску у јесен 1464. године. На том путу два дана се задржао у Рачи, где је чување 
прелаза на Сави поверио калочком надбискупу. Потом је наставио пут уз Дрину, према 
Зворнику.23

Турци су највероватније освојили Рачу 1529. године. Под турском управом Рача је сре-
дином XVI века била развијена касаба, са знатним приходима од скеле и трговине.

За време турске владавине 1533. године, помиње се у Рачи самостан сазидан од цигле. 
Бартол Кашић у свом путопису по турским крајевима из 1613. и 1618. године говори о цркви 
Светог Николе и остацима фрањевачког самостана на потесу Бела Црква. Он у свом извештају 
говори о две цркве које је видео у Рачи, и притом каже да је једна била дрвена и недавно 
обновљена по дозволи кадије, а грађена је на месту старе камене цркве, док је друга била 
зидана, али у веома лошем стању. Римокатолици који су у то време живели у Рачи потпадали 
су под Моровићку жупу, све до 1716. године. Историчар и моровићки жупник Емерик Гашић 
такође износи податке о цркви светог Николе и опатији у Рачи, коју је Гргур IX поклонио 
фрањевцима за манастир.

22  Гавриловић С, Седиште штаба граничарског пука, „Сремска Митровица”, 1969, 93-117
23  Прица Р, Насеља у Срему : настанак, развој, значајни догађаји, Срем. Митровица, 1991, 209-211
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Познати турски путописац Евлија Челебија посетио је половином XVII века касабу 
Бијељину, град Рачу и град Моровић. О граду Рачи који се налазио на четири сата хода од 
Бијељине, Челебија пише следеће:

„Име му је српско. Овај је град подигао један од српских краљева, отац бана Коџа-
Матијаша. Касније је овај град освојио Ибрахим-паша, велики везир Сулејман-ханов, који је 
убијен. Сада њиме управља војвода сремског санџака. То је кадилук у рангу кадилука од сто 
педесет акчи. Нахије су му покорне и послушне. Има муфтију, претставника шерифа (некибул-
ешраф), спахиског ћехају (сипахи кетхуда јери), јањичарског сердара, царинског повјереника за 
харач (харач емини). Овим градом управља будимска војска (кол). Он има тржног надзорника 
(мухтесиб), баждара и начелника града, али нема градског диздара ни посаде.

То је био диван град који се налазио на обали ријеке Саве положен на високом и равном 
терену обраслом у зеленило. Сам град лежао је на врху једног рта. Имао је троугаони об-
лик, а сазидан је од цигле тако тврдо као да га је градио Шеддад. Супротно од рта на коме је 
положен овај град тече од Зворника великом снагом ријека Дрина и удара на велику ријеку 
као што је Сава. Пред овим градом Рачом сједињују се ријеке Дрина и Сава. Тако уједињене 
оне су руинирале овај град тако да је на обали Саве остала само једна кула. Због тога у томе 
граду нема диздара нити градске посаде.

На споменутом у зеленило обраслом рту, на мјесту гдје се ријеке Дрина и Сава сливају 
једна у другу, налазе се седам муслиманских и четири бугарске и српске махале. Ту има у 
свему пет стотина и педесет кућа приземних и на спрат. То су добростојеће куће са по двије 
баште. Сви су путови потпуно попођени даском. Штавише и све улице су попођене даском и 
балванима. Околина вароши је за зимских дана права мочвара, јер је терен низак.

Ту има у свему пет муслиманских богомоља и у све пет се обавља седмична молитва 
петком. То су добро посјећене џамије, а све пет их је покривено даском. Ту се налазе двије 
медресе и три основне школе, али им дјеца нису тако бистра ни даровита. Ту постоје двије 
дервишке текије, два мала хана, а оба се налазе на врху царинарнице пристаништа. Има и 
један пријатан хамам, али је мален.

У вароши се налазе три дрвена моста. Кад ријеке Дрина и Сава јако надођу поплаве многе 
вртове. Због тога су подигнути дрвени мостови. Ту има седамдесет дућана, а нема безистана.

На гласу су им: хљеб, медовина, шљиве и јабуке. Грожђе им није добро.
Ову варош окружује ријека Сава. Ако би њен господар хтио да просијече земљиште 

од једног до другог корита Саве створио би право језеро. Како је овдје клима угодна то је 
становништво здраво. Становништво говори „потурски” (као Потури) а живе од трговина. 
То су већином бродари транспортних бродова. Њихови прваци носе крајишко одијело. Сво је 
становништво врло чисто и воли да ужива; то су гостољубиви људи и пријатељи странаца. 
Већина тих људи не знају за сплетке и преваре.

Идући одатле шест сати према сјеверу дошли смо у град Моровић („Моравеч”).”24

Опис Раче дао је 1658. године и француски путописац Мишел Кикле. Он описује турски 
град Рачу као развијену касабу са пет муслиманских махала и 151 турском кућом. Постојао је 
и хришћански део Раче који је имао 37 кућа. У рачанској тврђави налазила се стална посада 
састављена од ислужених турских војника. Град саграђен од цигле био је троугаоног облика 
у основи. Кикле даље пише:

„...Свакога дана било је довољно јахаћих коња и теглећих за пртљаг, зоби, сена, кочија, 
пиринча, кокошију, јаја, масла, лојаних свећа, оваца, јагањаца, јарића, меда и дрва и друге 
спреме...”

24  Челебија E, Путопис: одломци о југослaвенским земљама, Сарајево, 1967, 479-480
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После краћег задржавања у Рачи, Мишел Кикле се упутио са пратњом покрај леве обале 
Саве у „шехер-Дмитровицу” која је у то време била турски град са 700 кућа. О том путовању 
Кикле пише:

„Сутрадан ујутро, у уторак, отпутовали смо из ове варошице за Митровицу, праћени 
бубњевима и зурлама, оних који су ишли за нама, једни напред у једним кочијама, други у 
другим на крају наше пратње. Ишли смо дуж Саве, све до реке Босут која се улива у њу, три 
миље од Раче. Преко те реке, дубоке али уске превезли смо се чамцем. Пошто смо прошли 
кроз једну шуму, прилично дугу и опасну због лопова, због чега смо били на опрезу стигли 
смо после шесточасовног путовања у Митровицу...”

Кикле овим записом сведочи да је постојао пут од града Раче, дуж леве савске обале, по-
ред потеса Банов Брод, све до ушћа Босута у Саву, и даље према Митровици. У то време није 
било скеле на реци Босуту. Шанац Ушће, касније назван Босут, још није био насељен, али су 
се свуда наоколо пружале густе шуме које су биле прибежиште хајдуцима и одметницима 
од закона, те је путовање овим крајевима било веома опасно.

Турци су држали Рачу све до пораза под Бечом, да би је напустили у јесен 1687. годи-
не, повукавши се у Босну. После тога Рача је више пута мењала господаре, прелазећи час у 
хришћанске, час у турске руке.

На сабору црквених и народних првака у Београду 18. јуна 1690. године, којим је пред-
седавао патријарх Арсеније III Чарнојевић, договорено је да се упути молба аустријском цару 
Леополду I, за признавање црквено-народне аутономије српског народа у Аустрији. Сабору 
који је претходио Великој сеоби Срба присуствовали су бројни народни представници из 
Срема, међу којима и капетан Радисав Пијанић из Раче.25

Карловачким миром од 1699. године Рача коначно улази у састав Хабсбуршке монархије. 
Две године касније у Рачи је устројена капетанија са 100 пешака граничара и 50 коњаника. 
Први капетани су били Адам Гавриловић и Радован Бијанић.26 Тада се насељава бројно српско 
становништво које је дошло у Срем са Арсенијем III Чарнојевићем и малобројни римокато-
лички живаљ, пре свега војници који су служили у утврђењу.

На основу војне уредбе из 1701. године једна капетанија посавске милиције састављена 
од хајдука и хусара додељена је на управу команданту тврђаве у Рачи.

Аустријске власти су темељно преуредиле тврђаву у Рачи, која је тада носила назив 
,,Fort-Racsa’’. Она је била веома значајна за Аустрију као погранично утврђено место наспрам 
Турске. Када је букнуо нови рат са Турском 1716. године, рачанску тврђаву су запосели не-
мачки војници, под командом генерала Ланглета.27

Генерал Максимилијан Петраш је у турско-аустријском рату кренуо из Осека са војском 
и топовима, да би преко Моровића стигао у Рачу, одакле је предузео свој поход ка Зворнику.28

Године 1733. у селу Рачи је било 14 кућа са 62 душе. Почетком XIX века било је 60 до-
мова са око 500 становника. Тада су забележене и најстарије породице у селу, од којих неке 
и данас живе у Сремској Рачи: Вучичевић, Вукојевић, Миловановић, Мирковић и Остојић.29

Предузимач Рушка пекао је 1742. године циглу за тврђаве у Петроварадину и Рачи, шанац 
у Босуту, контумац у Митровици, чардаке дуж границе и друге коморске и војне објекте.

Царски и краљевски доњоаустријски владин саветник, Фридрих Вилхелм фон Таубе, 

25  Петровић К. Душан, Историја Сремске епархије, Сремски Карловци, 1970, 14
26  Радисав Пијанић и Радован Бијанић су, највероватније, исто лице, које се у разним документима појављује под различитим 
именом, односно презименом (прим. аут.)
27  Прица Р, Насеља у Срему : настанак, развој, значајни догађаји, Срем. Митровица, 1991, 210
28  Енгел Ф. Ш, Опис Краљевине Славоније и Војводства Срема, Нови Сад, 2003, 121, 167
29  Прица Р, Насеља у Срему : настанак, развој, значајни догађаји, Срем. Митровица, 1991, 210
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бележи у свом знаменитом делу ”Историјски и географски опис краљевине Славоније и 
војводства Срема”, у трећој књизи, штампаној 1778. године у Лајпцигу, податке о Рачи и 
Босуту:

„Рача (Ratscha), мало утврђење на ади око које се извија Сава у великом луку. Дрина, која 
је граница између Босне и Србије, спаја се са Савом наспрам те аде. После великог пораза 
Османа код Петроварадина, узета им је тврђава 1716. године. Непун сахат одавде, низа Саву, 
налази се село Босут (Boszut), код кога се истоимена река улива у Саву.”30

На мапи Славонске војне крајине с пратећим описима из 1780/81. године, описано је село 
Рача са тврђавом Рача и два чардака (Мајур и Осовињак):

„Село лежи горе, гдје ријека Сава низводно од споменута отока чини оштри уски завој, па 
се с оне стране села опет враћа натраг и наставља свој ток према истоку. Стара тврђава Рача, 
од које је преостало тек неколико насипа и шанаца, унутар којих се виде и неке врло рушевне 
зидане грађевине и иста таква стражарница, налази се на пола сата удаљености од села на уском 
ријечном завоју. На супротној се страни на турском подручју у Саву улијева ријека Дрина.

Кордонско стражарско мјесто Мајур налази се отприлике 1000 корака испод споменутог ото-
ка. Насупрот њему испод мале шуме на ријеци стоји чардак Осовињак. Оба су удаљена непуних 
четврт сата од села и нешто даље од тврђаве.

У малој шуми на окуци ријеке Саве налази се стална барска граба звана Затон, која се плави 
из споменуте ријеке при високом водостају.

Око 1100 корака од чардака Мајур низводно на ријеци налази се с друге стране турска стра-
жарница која се зове ”караула„.

Село Рача удаљено је пуних пола сата од кордонског чардака Бијела Црква, сат од постаје Полој, 
пуни сат и четврт од села Босут, пуна два и четврт сата од села Грк три и пол сата од Моровића 
(26. секција), четири и тричетврт сата уз кордон од села Јамина (29. секција).

Ријека Сава, ако се изузме мала дуљина отока који се налази усред ње и који је широк 400-500 
корака, у овом је крају широка 300 до 320-330 корака и има обалу високу два до три хвата. Ријечно 
корито помијешано је с пијеском који доноси ријека Дрина на уској окуци око старе тврђаве 
Раче, а иначе је потпуно блатно. Вода ријеке Саве увијек има дубину потребну за лађарење. 
Ријетко прође година, а да се ријека не излије најмање два до три, а понекад и четири пута. 
То се обично догађа у прољеће при отапању снијега, затим у мјесецу липњу, па ујесен, а поне-
кад и касније, зими. Поплаве, које су тиме узроковане, шире се не само кроз цијелу овострану 
равницу, него и даље у сусједне секције, а задржавају се често три, четири и више тједана, а 
понекад само осам или 14 дана. У то се вријеме комуникација од једног до другог мјеста може 
одржавати само лађама.

Не треба ни спомињати оне знатне баре које поплаве остављају за собом изван и унутар 
оближњих шума, како се то може видјети из плана, које дијелом уопће не пресушују, а дијелом 
пресуше само у касно љето. Оне онемогућују било какво пролажење изван уобичајених путова; 
због тога сви путови постају толико лоши да још дуго послије опадања воде или нису никако 
проходни или су једва проходни лаким колима. Сељак притом често изгуби своје усјеве и једва му 
преостане довољно траве за сијено, којим би преко зиме издржавао вучну и другу рогату стоку.

Ријека Дрина долази кроз високу, густо прораслу шуму која прекрива читаву супротну обалу 
Саве, и код утока у Саву широка је до 200 корака.

Овостране су шуме високе, мјестимице ријетке, даље опет обрасле густим грмљем и пуне бара. 
Проходне су само по пролазним путовима.

30  Таубе Ф. В, Историјски и географски опис краљевине Славоније и војводства Срема, Нови Сад, 1998, 242
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Пут за село Јамину (29. секција) иде уз кордон. Тај пут и комуникацијски пут, који одавде води до 
чардака Полој, проходни су тешким возилима све док Сава не пријеђе своје обале. За лоша времена 
у овом крају проходност пак постаје донекле отежана због мекана и глибљива тла.

Путом одавде за село Босут може се пролазити тешким колима за суха времена и суха тла, 
а за кишовита времена кола би заглибила у шуми.

Пут за Моровић (26. секција) одавде кроз шуму врло је лош све до 26. секције, узак, за-
растао, јако блатан и лаким колима само отежано проходан.

За Грк се возилима вози преко села Босут. Стазом, која одавде води за Грк, може се јахати. 
За лоша времена њезина је проходност знатно отежана због дубока блата.

Црква у селу камена је, окружена палисадом и гледа на пут који води кроз село.
Гробље изван села исто је тако окружено палисадом.
Живеж се одавде може најбоље превозити до Митровице и копном и воденим путом.”31

Године 1784. Рача је имала 54 куће са 56 домаћинстава и 418 становника (207 мушких и 
211 женских). Није имала школу нити учитеља, али је имала цркву и свештеника.32

О тврђави и граничарском селу Рача писао је 1786. године високи чиновник Дворског 
ратног савета, Франц Штефан Енгел у ”Опису Краљевине Славоније и Војводства Срема„:

„Рача лежи у равници а отпозади је окружена шумом; има 56 под конац подигнутих граничарских 
кућа од чатме, већином покривених трском; има надаље трошан официрски квартир и од добре грађе 
сазидану илирску цркву са дрвеним торњем. Сокаци у насељу сви су посути шљунком.

Чудновато је како је брза река Дрина, мењајући свој ток од последњег рата са Турцима 
наовамо, толико подрила обалу на овој страни да се ово село морало да пресели са свог 
тадашњег положаја удесно према унутрашњости.

Раније место сада је делимично у реци а делимично изнад реке Саве срасло са оностра-
ном шумом.

Овде постоји и место за купање (Schwemmung) свиња што се преузимају из Турске.
Четврт часа хода од овог насеља, на окуци реке, стоји тврђава Рача, која се сада, после разарања 

извршеног пре 5 година, поново изграђује.
Од ове тврђаве узводно налази се острво у реци Сави, звано Командантово острво, које под-

лежи овостраној јурисдикцији.
Приликом садашњег грађења ове тврђаве израђен је и друм одатле до овог села.
Отприлике три четврт сата од тврђаве узводно диже се широк брежуљак са усеком, где 

је негда подигнут чардак Бела Црква; тај брежуљак заслужује помена стога што су Турци после 
последње опсаде Беча овде саградили три моста преко реке Саве и преко њих се повукли у Босну.

Приближно на сат хода даље узводно налази се на обали реке ископан широк шанац.
(...)
„Ова тврђава нашла се године 1782. међу укинутим. Утврђења и остале зграде ерара су 

порушени, а грађа продата најбољем понуђачу на лицитацији.
Године 1783. започето је на истом месту, због повољног положаја, грађење звездастог 

утврђења, ради затварања пловидбе из Дрине у Саву, као и узводно; оно је прве класе и лежи 
на ади око које се Сава обавија у оштрој окуци. Дрина, која одређује границу између Босне 
и Србије, утиче у Саву преко пута те аде.

Утврђење се састоји од зидане, унакрст засведене, од бомбе обезбеђене карауле, чији је 
главни зид снабдевен пушкарницама.

31  Buczynski А., Kruhek М., Valentić М., Хрватска на тајним земљовидима 18. и 19. стољећа, Петроварадинска пуковнија, 
Хрватски институт за повијест, Загреб, 2000, 68-70
32  Зборник за друштвене науке, Матица српска, Нови Сад,  1968, 136
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Ова караула је окружена гласијом и осмоугаоним земљаним опкопом (Еnvеlоре), чији 
унутарњи бедем од рова навише мери 25 стопа, док су главни ровови 16 стопа дубоки, и мада још 
није засведена, па ни парапети опкопа уређени, може се ипак и сада, у случају нужде, корисно 
употребити против непријатеља, јер су пушкарницама снабдевени главни зид, главни ровови 
и гласија већ довршени. Ова караула може послужити за повлачење, ако је тврђава већ освојена; 
али караула се не може савладати пре него што непријатељ на опкопу звездастог утврђења 
не подигне гнезда (Patrien), или парапет не поравна тако да се караула може гађати издалека.

Испод ове тврђаве предвиђен је ров зато да би се помоћу палисада и кочева могли обе-
збедити од јуриша, а да их непријатељска ватра не открије још издалека. У мирно доба биће 
довољна посада од 50 људи, али за случај опсаде предвиђена је посада од 600 људи.

Исто тако би се у мирна времена старање о овом утврђењу, које ће захтевати само чешће 
прегледе, могло пренети на најближу управу инжењерије, а за чување артиљеријске опреме 
поставити један артиљеријски подофицир, поред 2 редова; у ратна времена, напротив, потребна 
су тамо 20 артиљериста, затим један инжењер и један артиљеријски официр. Засад од врста 
артиљеријске опреме, оруђа и муниције, с обзиром на још недовршено грађење, не постоји 
на лицу места ништа, али ће се за мирно доба одређених, у Осеку у слагалишту смештених 
6 топова са припадајућом муницијом у своје време отпремити онамо.

Стоваришта за пушчани барут има 4, од тога 2 у караули, свако 10 стопа дугачко и исто 
толико широко, затим 2 у опкопу, свако 12 стопа дугачко и 7 стопа широко, сва од добре грађе 
и обезбеђена од бомби.”

Од оснивања тврђава Рача је имала свог команданта. Касније је команда над утврђењем 
пренета на једног поручника Петроварадинског пука. Међутим, после наредбе од 19. јануара 
1782. године да се Рача укине, известан период није постојао командант, нити старешина 
места.33

33  Енгел Ф. Ш, Опис краљевине Славоније и војводства Срема, Нови Сад, 2003, 168-169, 287-288, 340-341
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Стара тврђава је временом пропала, па се јавила потреба за изградњом новог утврђења. 
Рачу је 1784. године посетио аустријски цар Јосиф II, који је одмах наредио да се изгради нова 
тврђава звездастог облика. Због царске посете изграђен је друм од села до тврђаве. Мештани 
села Раче морали су да кулуче на изградњи утврђења, о чему су остала потресна предања.

У време Кочине крајине 1788. године опао је војни значај Раче, па је већи део војске 
напустио утврђење, да би током XIX века тврђава постепено сасвим пропала.

Тврђава Рача је 1873. године обновљена и преуређена у затвор са 300 места. У њој је 
обично боравило око 180 кажњеника и 20 чувара. Услови су били веома лоши због нездравог 
поднебља, лошег објекта и честих поплава. Зато је казнионица премештена 1880. године у 
Лепоглаву.

Нешто касније објекат је на лицитацији купио трговац Кајмар из Осека, који је на том 
месту отворио пивару. Међутим, пивара у Рачи није била дугог века, па је већ 1897. године 
затворена.34

Тврђава је касније опет препродана и порушена, а цигла са ње однета. Последњи остаци 
тврђаве Раче, тада већ у саставу Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, порушени су и рас-
продати 1919. године.

Село Рача је 1928. године променило назив у Сремска Рача. Место је административно 
потпадало под босутску општину све до 1931. године, када је Сремска Рача постала само-
стална општина. У селу су се налазили: пошта, телеграф, телефон, жандармеријска станица 
и финансијска контрола.35

34  Извештај о пословању управног одбора и о стању управе Жупаније Сриемске за управну годину 1897, Вуковар, 1898, 313
35  Миловановић Б, Вучетић М, Антуновић З, Сремска Рача-монографски приказ, Сремска Рача, 1985, 11
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После изградње одбрамбеног савског насипа, Рача је остала у форланду Саве. Река која 
је била опасана насипима, приликом поплава није имала где да се разлива, па је достизала 
много виши водостај. Због тога је село доживело катастрофалну поплаву 1932. године, од 
које се никада није опоравило. Краљевина Југославија је 1934. године изградила ново насеље 
на другој локацији, око 5 километара западно од старе Раче, на месту где се данас налази 
Сремска Рача. Изградња кућа и пресељење становништва трајало је све до 1939. године. У том 
периоду је срушена стара рачанска црква. Сеоска домаћинства су извршила замену земљишта 
са шумском управом.36 У Матици српској у Новом Саду чува се албум фотографија „Обнова 
насеља порушених и оштећених за време поплава у априлу 1932. године”, који приказује 
пресељење и обнову Раче на данашњој локацији.

Улице у Сремској Рачи су правилно формиране у ортогоналној шеми, са центром села 
на пространом тргу, где су смештене све јавне функције, као што су: школа, црква, амбулан-

36  Ћурчић С, Ђуричић Ј, Марјановић В, Општина Сремска Митровица, Нови Сад, 2002, 260
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та, продавница, дом културе. Приликом подизања новог насеља, кроз главну сеоску улицу 
изграђена је железничка пруга уског колосека, по којој су гурани мали вагони са грађевинским 
материјалом. Све новоизграђене куће су биле типске, дужне зграде на две воде. Временом су 
ове куће рушене да би ослободиле простор новим модерним грађевинама.

Сремска Рача је једно од најмањих насеља у митровачкој општини. Број становника и 
домаћинстава је варирао током векова постојања:37

Година Број 
становника

Број 
кућа

1733. 62 14
1774. 86
1786. 56
1791. 477 53
1800. 500 60
1835. 516
1850. 537
1879. 544
1910. 955
1931. 932
1948. 547 164
1953. 749 217
1961. 1.001 271
1971. 1.043 298
1981. 942 322
1991. 777 258
2002. 773 286
2011. 638 247

Село Сремска Рача је доста пострадало у Другом светском рату. После рата је насељено 
становништвом из Босне. Раст становништва је трајао до 1971. године, када поново наступа 
депопулација.

Данас су остаци тврђаве и села Раче запуштени и заборављени. Цео терен на којем се 
некада налазило насеље је неприступачан и обрастао растињем и шумом којом газдују ЈП 
Војводинашуме. Земљиште се користи за експлоатацију шумског дрвета и дринског шљунка 
и песка. У ту сврху је изграђен индустријски железнички колосек, повезан на пругу Шид 
– Бијељина и зграда железничке станице који су данас напуштени. Пруга уског колосека је 
некада водила све до рачанске тврђаве и служила је за транспорт угља из Угљевика, који се 
жичаром допремао са босанске стране. Данас је ова пруга већим делом демонтирана. Војна 
касарна из аустроугарског периода, која је после рата служила као капетанија, запуштена је 
и делимично урушена. Остаци дубоких канала који су опасавали утврђење, старо рачанско 
гробље које није измештено, железнички мостић и језерце „Вулкан” леже зарасли у коров 
и шикару. Летњим путем се може стићи до ушћа Дрине у Саву, где постоји лепа пешчана 
плажа. Један мањи број парцела са викендицама и напуштеним кућама налази се у приватном 
власништву. Приликом високог водостаја реке Саве, велики део земљишта бива поплављен.

37  Исто; Рудолф Хорват, Сријем: насеља и становништво, 2000, 185; АСАНУК, К 328, кут. 148, 1880.; Wikipedia
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ЕТНОЛОГИЈА

Одевање
Фридрих Вилхелм фон Таубе пише да су у XVIII веку у целом Срему биле у употреби 

турске мере, као и турски начин одевања. Он каже: „Прост народ седи на земљи прекрштених 
ногу и пушта браду да му расте без подсецања... Људи се носе већином пола турски, пола 
маџарски; женска ношња је ближа турској, али није свуд једнака...”1

Енгел даље наводи, да су граничари готово целокупну одећу сами правили. Мушка и 
женска ношња се шила од кудељиног и ланеног платна, које су жене ткале. Мушкарци су 
носили обојене кожухе од јагњеће коже, а богатији трговци ћуркове. Од овчијих руна жене су 
преле вуну, а потом ткале и преле поњаве, ћилиме, покриваче, сукње, прегаче, торбице, вреће, 
чарапе, обојке... Граничари су куповали: ћурке, прслуке, кабанице, клобуке (капе), мађарску 
грубу белу и црну чоху за шивење гуњака... Жене су куповале: подсукње, прегаче, шамије 
(мараме), чизме, ципеле, папуче, памучна и фина вунена платна за сукње...2

Кузмински парох Петар Руњанин бележи да су граничари дуго времена по досељавању 
у Срем носили одела из својих постојбина у Србији, Босни, Херцеговини, Далмацији и 
Славонији, те се по оделу тачно знало ко се одакле доселио. Он даље наводи да жене у другој 
половини XVIII века нису носиле ништа од куповног одела на себи, већ су све саме ткале, 
бојиле, везле, шиле и штрикале.

Једино се девојкама куповала одећа за удају, али се касније ово „руво” брижљиво чувало 
и веома ретко облачило. Цела женска спрема је била ручни рад: сукња и кецеља испредена од 
вуне, офарбана природним бојама од трава, корења или коре дрвета и откана на разбоју, затим 
сукнени, откани прслук, марама „убрадач” од дебелог платна беле боје, проткана свиленим 
или памучним црвеним концем, а на ногама плетене чарапе и кожни опанци или везене турске 
папуче. Мушкарци су носили: сурдуме од белог или црног сукна, гуњеве и просте опанке од 
пресне говеђе, свињске или коњске коже које су сами правили. Младожење су носиле скупо 
куповно одело, али само за време свадбе, да би се разликовали од осталих сватова. Био је 
чест случај да више кућа купи једно одело које су потом користиле све младожење редом.3

Свештеник из Грка Јован Козобарић описује граничарску ношњу крајем XIX и почетком 
XX века:

„Ношња је граничарска. Мушки лети иду у гаћама и опанцима, а преко подуже кошуље 
носе ткан шарен појас, затим имају чарапе шарене или зелене боје, а неки обојке од вуне црве-
но офарбане. Зими носе кожух, који је шарен, и има силна огледалца, особито код момака. 
Мушки носе опанке и када је блато, а врло ретко је, да који носе чизме. Женске носе црвене 

1  Таубе Ф. В, Историјски и географски опис краљевине Славоније и војводства Срема, Нови Сад, 1998, 57
2  Енгел Ф. Ш, Опис краљевине Славоније и војводства Срема, Нови Сад, 2003, 373-374
3  Руњанин П, Автобиографија, Богословски гласник, Сремски Карловци, 1914, 65, 67
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сукње, зими пак још ишаране кожушчиће, а где која и велики кожух. Код женских млађих, 
особито код девојака, отима маха мода.

Женске се много баве ткањем платна, и то кудељног и памучног. Многи сеју кудељу, коју 
сами набијају, а старије жене преду, и после откају платно од кога праве себи рубље. Но откају 
и памучно платно за кошуље и пешкире. Пешкира имаде особито лепих великих и малих са 
разним шарама. Девојке а и младе ткају врло лепе ћилимове веленце, па једноставно откане 
ћилимове везу. Но израђују и лепе струњице (торбе), које замећу шарама. Осим тога израђују 
од чисте вуне обојке, које црвено офарбају. Све ово спремају за своју домаћу потребу.”4

За време Војне границе одело се производило у кућној радиности. Жене су саме ткале, 
преле, штрикале, кројиле и шиле одећу од платна, сукна и вуне. На разбоју су ткане кошуље, 
пешкири и рубље од памука и кудеље. Од вуне су ткани ћилими, простирке, покривачи и 
шарене струњице (торбице). Жене су преле вуну, бојиле је природним бојама и штрикале: 
џемпере, прслуке, чарапе, рукавице... Крпљење и прање одела се вршило свакодневно осим 
недеље, „црвеног слова”, или када је неки „женски светац”. Одећа је дуго ношена, крпљена и 
наслеђивана, јер је била скупа и недоступна. Крпило се и шило концем од лана који су жене 
саме преле. Домаћини су имали по једно стајаће одело у ком су радили сељачке послове код 
кућа и једно празнично одело за одлазак у цркву или у госте.

Сељаци су носили одела од „цајга” и сомота, а лети панталоне и кошуљу. На ногама су 
обували обојке и опанке, а лети су најчешће ишли боси. Обојци су ткани од црвене или шарене 
вуне, били су дугачки око 80 cm, а широки око 50 cm. У свечаним приликама су ношени нови, 
а свакодневно стари, изношени обојци. Чобани су носили шубаре од јагњеће коже и велике 
беле кабанице које су их штитиле од зиме и кише, а на ногама опанке. Опанци шиљкани су 
се обували заједно са обојцима, јер су имали каишеве који су се обавијали око ногу. Опанци 
су се често рашивали, јер кожа није квалитетно штављена. Када би се поцепали, опанци су се 
крпили шивачем. Мазали су се сланином да би омекшали, а брисали су се старим обојцима. 
Тек много касније су се појавиле кожне папуче. Лети су људи ишли боси, без чарапа.

Мушкарци су покривали главу капом, шеширом са малим ободом и пантљиком или шу-
баром од јагњећег руна. Капа се скидала приликом поздрава, обедовања или уласка у цркву 
и кућу. За време Границе све жене у Босуту и околним селима су обавезно покривале главе 
марамом.5 Мушкарци су код кућа радили тежачке послове у дугим гаћама, али приликом 
одласка у цркву, облачили су панталоне и реклу. Само богатији Сремци носили су: опаклије, 
кабанице, кожухе, пршњаке, вунене обојке...

Мушкарци су лети сваки дан носили: гаће, кошуљу, прслук и шешир. Гаће и кошуља су 
се правили од лана или памука, а често су ткани тако што је основа била од памука, а потка 
од кудеље. Гаће су биле широке и дугачке до чланака. Кошуље су увек биле небојене. Жене 
су их саме кројиле и шиле. Прслук је био црне или мрке боје, напред дужи него позади. 
Свакодневно, при раду, ношен је закопчан. Предњи део прслука, на којем су била два џепа, 
био је направљен од чоје или камгарна6, а задњи од глота. Постава прслука прављена је од 
белог платна.

Панталоне су прављене од памучно-кончастог материјала „адрије” и „сантиглова” или 
од „сурдуме”. Биле су „набране”, широке и дугачке до чланака. Панталоне су се обавијале 
око ногу, а обојци су се облачили преко њих. Ношене су када је било хладније време, а лети 
су облачене гаће. 

4  Козобарић Ј, Православна српска парохија у Грку крајем 1910. године, Срем. Карловци, 1911, 31-32
5  Филиповић Миленко, Српске народне ношње у Војводини, 1953, 12
6  Камгарн је начин плетења тканине (прим. аут.)



584

Рекла се израђивала од истог материјала као и панталоне. Имала је два џепа споља и 
један изнутра, са леве стране. Панталоне и рекле су куповане у радњама.

Кошуље које су се носиле за празнике, биле су памучне, од платна са врло танком жи-
цом. Када би се износиле постајале су радно одело. Свечана кошуља се шила од „четири и 
по поле”, а радна кошуља од „три поле”. Све кошуље су израђиване у истој величини. Недра 
су прављена од шифона и била су извезена цветовима, класјем или лишћем. Девојке за удају 
су шиле и везле празничне кошуље, које су, заједно са чарапама и обојцима, носиле у својој 
спреми за будућег мужа.

Пршњак се правио од јагњеће коже, која је споља била беле или жуте боје. Састојао се 
од две поле: предње и задње. Некада се пршњак копчао са леве стране петљама и дугмадима 
од коже и упасивао у панталоне. Данашњи пршњаци се копчају са предње стране. Понекад 
се пршњак украшавао разним украсима.

Шубаре су прављене од двоструке јагњеће коже, тако да руно буде и споља и изнутра.
Кожух се правио од овчије коже. Био је беле боје, са рукавима и два џепа спреда. Скоп-

чавао се са предње стране петљама и дугмадима од коже. Кројио се „на пешеве”, тј. од струка 
надоле био је шири, дужине до пола листова.

Кабаница се правила од „сурдуме”, уваљане вуне лошијег квалитета. Састављана је од 

Даница Седларовић – Миражић Кристина Вучетић (1891-1975)
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три поле: леђа и две стране. Била је дугачка до пола листова, имала је рукаве и капуљачу. 
Користили су је пастири и лети и зими.

Опаклија је била дуга до земље. Користили су је чобани по колебама као простирач и 
покривач и путници када су зими путовали на далек пут колима. На доњем крају је била 
шира. Није имала рукаве, џепове, нити дугмад, осим једног под самим грлом. За израду једне 
опаклије било је потребно девет кожа.

Скуте су женска одећа од памука или лана. Скуте су биле беле боје и везивале су се око 
паса свитњаком. Правиле су се од три поле једнаке дужине, од рифа.

Оплећак је женска одећа која се носила на 
горњем делу тела. Прављен је од тањег плат-
на, од три поле. Сви оплећци су били једнаке 
дужине, тако да су могли да се упашу.

Прслук је ношен преко оплећака. 
Прављен је од платна, из три дела. Закопчавао 
се од грла до струка и био је украшен чипком.

Сукње су биле подједнако широке горе 
и доле. Када би се облачиле, набрале би се 
у горњем делу, а потом везивале трачком од 
вуне који се два пута обмотавао око струка. 
Летње сукње су се правиле од цица, зимске од 
порхета, а празничне од броката тамноплаве 
или тамноцрвене боје.

Кецеље су прављене од црног сатена. 
Биле су исте ширине са обе стране, па су се 
набирале и везивале око паса. Жене су оба-
везно носиле кецеље при свакодневном раду.

Жене су, такође, носиле чарапе обојене у 
црвену боју и опанке „шиљкане на нос”.

Ћурче је био женски зимски хаљетак са 
рукавима, који је био дугачак до појаса и за-
копчавао се спреда.

Женски кожух је био дугачак до коле-
на и ширио се у доњем делу. Имао је рука-
ве и закопчавао се до појаса. Био је украшен 
парчићима коже, разнобојне вунице, гајтанима 
или огледалцима.

Женски пршњак је имао 5-6 петљи и дугмади, које су се закопчавале до пупка. Носио 
се преко свих осталих хаљетака.

Бебе су повијане у пелене до годину дана, а после тога само доњи део тела и то ноћу. 
Мала деца су ишла лети боса и носила су само кошуљу, док не би пошла у школу. Мушка 
деца су лети носила кратне панталоне на трегере, тзв. „шпилхозне”.

Граничари су носили бркове који су били знак мушког достојанства. Нарочито су били 
популарни „бакенбрци”. Војници су носили браду звану „шпицле”, по узору на цара Фрању 
Јосифа, тако што је брада у средини бријана, а на образима не. Понеко од стараца је носио 
дугу косу уплетену у перчин, док су се млађи обавезно шишали због војне службе. Жене су 
по правилу пуштале дуге косе које су плеле у плетенице. Понекад су косу увијале у пунђу 

Софија Бродалић – Сока 1937. године
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коју су причвршћивале рожнатим чешљевима и поткосницама. Користиле су се две врсте 
чешљева: ретки за исправљање косе и густи за одржавање чистоће. Младе жене су носиле 
светлије мараме, а старице црне мараме. Девојке су радним данима такође носиле мараме, а 
косу распуштале само у свечаним приликама, на славама, прелима и свадбама.

Исхрана
Петар Руњанин у својој „Историји села Кузмина” пише да су у другој половини XVIII 

века људи још увек јели хлеб од „турске пшенице” тј. кукурузну проју, а да је свега пет, шест 
богатијих кућа на трпези имало пшенични, бели хлеб.7 Уз хлеб се јео лук, жути пасуљ, кром-
пир, кисели купус, а пила се ракија. Сиротиња је нередовно кувала, нарочито зими, када није 
било никаквог поврћа. Тада би на трпези био само хлеб. Бели смок и млеко су коришћени 
ретко, јер телад нису одбијана од сисања. Сасвим ретко су се музле краве и то су претежно 
радили мушкарци. После жетве сељаци би израчунали колико им треба жита до наредне 
године, па би остатак продали или поклонили манастирима. Зато се често дешавало да, кад 
род касни или подбаци, људи гладују, јер нису оставили резерве хране. Сељаци су највише 
јели зими када су најмање радили, док је лети, када се највише радило, било најмање хране 
на трпези. Народ је пола године проводио у строгом посту. Људи би често побољевали, јер у 
току поста нису имали разноврсну трпезу.

Парох грчански Јован Козобарић бележи каква је била исхрана граничарског живља у 
XIX веку:

„Храна је великом већином слаба, и нема довољно зачина. Хране се обично пасуљом 
(више жутим), кромпиром, итд. У многим се кућама не кува редовно, а сиромашни се хране 
већим делом самим хлебом, и то зими од кукуружњег брашна. На храну се особито за децу 
не пази довољно да буде добра и здрава. Имаде матера, које у летње доба дају деци само зелен 
краставац из воде без хлеба, па није онда чудо, да многа деца оболу на катару цревном и већи 
део таке деце после 2 до 3 месеца помре, а узрок смрти је пролив. Но многи једу – а и деци 
дају – зелено воће, не чекајући да воће потпуно дозре, те тиме покваре желудац; и поготово то 
бива, кад се на то напију воде, која је овде тешка због шалитре, коју вода има у себи. Некоји 
опет не знају расподелити храну, т.ј. да месо оставе за летње тешке пољске радове, него га 
потроше још у зимско доба, кад нема послова...

...Обично се куха живинско месо, а преко лета кољу тројица недељом јагањце. Већина 
не спрема за зиму купус, патлиџан и др.”8

Извештаји немачких лекара говоре о веома лошој и неправилној исхрани граничара. Тако 
је др Мариковски писао да Сремци уз ракију једу лук и да пола године посте. За време поста 
припремано је: сочиво, грах, боб и кисели купус, а лети: тикве, зеље, бостан и разно воће. 
Када није био пост, граничари су јели: свињско, говеђе и овчије месо, сланину, сир и млеко. 
Богатији становници су јели бели пшенични хлеб или црни ражани хлеб, док је сиротиња јела 
хлеб од хељде и кукурузног брашна. Према сведочењу ондашњих лекара, многи граничари 
су боловали од болести желуца и црева, због рђавог спремања хране.

У породичним задругама кућни послови су распоређивани међу женама: „У домаћим 
пословима обично свака жена има своју недељу, када спрема и ради кућевне послове и зове се 

7  Руњанин П, Историја села Кузмина, Сремски Карловци, 1936, 43
8  Козобарић Ј, Православна српска парохија у Грку крајем 1910. године, Срем. Карловци, 1911, 32
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редуша, а остале женске баве се својим пословима, лети иду по пољским пословима, а зими 
ткају, или неке и не раде ништа. Девојке се највише баве ручним радовима.”9

У богатијим кућама је био обичај да се у свечаним приликама за ручак спрема: супа, сос, 
говедина, печење, пресан рен, пилав од живине, купус са кобасицама, кисели купус, кисела 
гужвара, колачи, вино, ракија... Недељом је поред супе спреман ринфлајш (нем. Rindfl eisch), 
кувано говеђе или живинско месо, кувани кромпир и сос од парадајза, мирођије или љутог 
рена.

Немачки лекари и хроничари бележили су да је у Срему у XVII и XVIII веку било доста 
алкохоличара. Пили су богати и сиромашни, стари и млади, мушкарци и жене, чак и деца. 
Пијанчили су сељаци, чиновници, официри, често и свештеници. Пила се најчешће ракија, 
ређе вино и пиво. Разлога за пијанчење било је напретек: свадбе, рођења, крштења, славе, 
сахране, парастоси, мобе... Није постојао народни обичај при којем се није јело и пило, било 
да се ради о радости или жалости. Хранећи се током целе године слабо, народ није жалио 
да се разбацује јелом и пићем у току вишедневних славља. Гости су дочекивани раскошно и 
неумерено, изнад могућности домаћина. На мобама се више трошило на храну и пиће, него 
што су вредели сами радови.

Становање
Темељ на којем је била стара кућа није се померао у случају градње нове куће, јер се 

веровало да би у супротном домаћин умро. Овај обичај је нестао после деобе породичних 
задруга и граничарских плацева. Празноверица приношења жртве на темељ нове куће има 
паганско порекло. Овај обичај је задржан до данас и огледа се у ритуалном клању овна или 
неке друге животиње на кућном прагу будућег дома. То је, уствари, приношење крвне жртве 
духу предака за којег се верује да обитава под кућним прагом. Од давнина се пазило да деца 
не прилазе новоподигнутом темељу, да им се сенка не би уградила у кућу. Био је обичај да 
се приликом изградње темеља приноси жртва у новцу, најчешће предратна сребрна пара 
или ситан ковани новац. Приликом подизања рогова на новој кући, обичај је да се постави 
грана са: кошуљама, пешкирима и другим даровима за мајсторе. Када се кућа покрије, прави 
се „насеље”, тј. славље уз храну, пиће и музику, на које се позивају родбина, комшилук и 
пријатељи. Домаћин коље животињу која рије земљу унапред, због напретка целе куће. Тада 
гости доносе поклоне за нови дом.10

Празновање
Мушкарци и жене нису радили недељом и на велике црквене празнике, тзв. „црвена сло-

ва”. Међутим, многи су имали обичај да не раде пољске и кућне послове и на поједине мање 
празнике, који нису обележени у црквеном календару црвеним словом, а за које се веровало да 
могу донети невољу уколико се не поштују. Такав је случај и данас са празновањем: Огњене 
Марије, Прокоповдана, Светог Пантелејмона, Светог Архангела Гаврила, младог четвртка, 
младог петка, младе недеље, завета датих у болести и несрећи... Овакви обичаји, као и нерад 

9  Исто, 33
10  Орлић-Пешић М, Сеоске куће у Срему-могућност њиховог очувања, Зборник Музеја Срема 2/1996, 161-172
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петком или суботом или празновање „женских” светаца, чинио је доста материјалне штете 
сељацима.

У Босуту је забележено да мештани изузетно поштују велики српски празник Видов-
дан. Ово је вероватно наслеђе донето из старих крајева у Србији, одакле се већина сеоског 
становништва доселила. Уочи Видовдана окупљале су се девојке и брале траву видовчицу 
коју су потапале у воду. Сутрадан су се умивале у тој води, након чега се нису смеле брисати 
пешкиром. Ноћ пред Видовдан млади су проводили у песми и весељу. Забележена је песма 
која је певана у Босуту уочи Видовдана:

Видовчица, Видовдан,
Упо Ива у бунар,
Ушла сеја да га вади,
Лепезом га ‘лади.11

На дан Свете Петке која је такође веома поштована у народу, босутске жене су певале:

Света Петка по рају се шета,
Пева песме од онога света,
За њом иде светитељ Илија,
А за њима свети Пантелија...12

У Босуту је био обичај да се остаци хране од Бадње вечери и Божићне трпезе односе у 
њиву или се закопавају у мравињак, да би оваца било као мрава.13

Богојављење је у народним обичајима највећи празник после Ускрса и Божића. Забеле-
жено је да у Босуту на Богојављење домаћице кољу кокош, да би имале пуно пилића.14

На Беле покладе селом су ишле курјаче (мачкаре или лорфе), које су свраћале у куће, где 
су им домаћини давали новац, пиће, јаја, колаче и другу храну. Добијене поклоне су после 
обиласка целог села делили на једнаке делове.15

У целом Срему нема змија отровница, па тако нису развијени култови везани за ритуално 
истеривање змија о Лазаревој суботи и другим пролећним празницима.16 Једино је поштован 
култ „кућне змије” која није убијана, јер је сматрана заштитником дома.

Уочи Лазареве суботе момци и девојке су се окупљали у центру Босута, на раскршћу 
и певали:

Будила зора Лазара,
Устани Лазо, Лазаре,
На твоје ноге лагане.
Твоја је мајка устала
Беле дворе помела,
И шећер кафу скувала.

11  Босић М., Годишњи обичаји Срба у Војводини, Нови. Сад, Срем. Митровица, 1996, 349
12  Исто, 388
13  Исто, 104
14  Исто, 173
15  Исто, 214
16  Исто, 236
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Устани Лазо, Лазаре,
Верна ти љуба побегла,
И мушко чедо одвела.
Нека је нека, нек бега,
Просто јој било од мене,
Ал’ не било од Бога.
Колико воде попила,
Толико суза пролила,
Колико ‘леба појела,
Толико греха поднела.

У Босуту није постојао обичај да се куће ките зеленилом о Духовима, као што је то био 
случај у неким другим селима у Срему.17

Рођење
Када се приближи време порођаја, сви изађу из куће, а унутра остане само једна жена 

која се брине о породиљи. Тада обично пошаљу неко дете по приучену бабицу, каквих је у 
селу увек било по неколико. Школованих примаља углавном није било. Трудница се порађала 
у соби, а после порођаја се намештала у запећак. Колевка са новорођенчетом би се обично 
намештала поред фуруне.

Неколико дана по порођају, жене су одлазиле на рад у поље. О деци се слабо водило ра-
чуна. Новорођенчад су дуго дојена. Такође су им превише рано давана и друга јела која нису 
могла да сваре, те су побољевала. Жене су рађале много деце, али је смртност новорођенчади 
била велика.

Постојао је обичај који се задржао до садашњег времена, да оцу новорођенчета пријатељи 
и комшије поцепају кошуљу или неки други део одеће, када сазнају да је постао отац.

Знамење
Одмах после порођаја, неко од укућана или особа која би се задесила уз породиљу, от-

ишла би код свештеника по освећену водицу у којој ће се по први пут окупати новорођенче. 
Том приликом би свештеник детету наменио име које ће носити до крштења. Тај обичај се 
звао знамење.

Крштење
Уколико је дете здраво, крштавало се неколико дана по рођењу (најчешће у осми дан), 

док су се болесна новорођенчад крштавала одмах, због страха да дете не умре некрштено. 
Међу новорођенчадима је била висока стопа смртности, због недостатка медицинске заштите. 
Није се чекало да дете напуни годину дана да би примило Свету Тајну Крштења, као што је 
случај данас.

17  Исто, 242-243, 323
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У случају да је родитељима одраније умрло више деце, постојао је обичај да мушком де-
тету дају очево име на крштењу. У Босуту је било доста случајева да отац и син носе исто име 
и презиме: Обрадовић Душан – старији и млађи, Петрењ Стеван – старији и млађи, Вучетић 
Мирослав – старији и млађи, Вукмировић Јован – старији и млађи, Чајевић Јован – старији 
и млађи, Ђурђевић Лазар – старији и млађи, Туроман Живан – старији и млађи... Осим тога, 
одувек је поштован стари српски обичај давања имена по деди, прадеди, стрицу или неком 
другом сроднику који није имао наследника.

У Срему је, такође, био обичај да се промени кум, уколико би умрло доста деце у једној 
кући. Дете би се изнело на улицу и крштавала га је прва особа која би наишла.18 Кумство се 
није одбијало.

На крштењу је кум давао име детету. Потом га је даривао крзницом и златом или новцем. 
Родитељи детета, ако су у могућности, даривали су кума кошуљом или пешкиром. Такође су 
даривали свештеника који је обавио крштење.

Постојао је обичај да дете на крштење носи жена која га је примила на руке приликом 
порођаја.

После обреда крштења, обично се приређивала гозба за кума и друге госте.
Средином XIX века била су популарна поједина женска имена, од којих су данас многа 

изумрла: Јефимија, Екатерина, Санда, Кумрија, Данојла, Ева, Јулијана, Јелисавета, Стојна, 
Анка, Сара, Драгиња, Христина, Ангелина, Ружа, Рокса, Крунија, Дренка, Пелагија... 
Крајем XIX и почетком XX века у Босуту су забележена многа ретка женска лична имена: 
Алба (Миодраговић, Перуновић, Антуновић и Миражић), Агица (Миражић), Маца (Спаић, 
Вучетић, Миражић, Богдановић и Јовановић), Шана (Бродалић, Спаић, Петровић, Дрмановић 
и Исајловић), Омерка (Миражић-Исаиловић и Новоселац), Саранфиљка (Петровић), Анушка 
(Арамбашић), Манда (Миладиновић), Фема (Петровић), Селена (Спаић), Јестра (Малешевић), 
Лекса (Лазовић), Ленка (Миражић и Живанић), Латинка (Перуновић, Миражић и Арамбашић), 
Емилија (Исајловић, Богдановић, Ненадовић, Бошковић и Лакатуш), Фата (Богдановић), Фа-
тима (Стојаковић), Дафина (Бродалић), Пелка (Николић), Марцика (Ужвар)...

Од мушких имена средином XIX века најзаступљенија су била следећа имена: Љубинко, 
Кузман, Јефрем, Урош, Станко, Павле, Ранко, Јован, Гаврило, Михајло, Димитрије, Георгије, 
Симеон, Драгојло, Грујица, Радован, Милован, Живојин, Петар, Лазар, Константин, Јелисеј, 
Антоније, Јосиф, Јефтимије, Христифор, Рафаило, Софроније, Захарије, Леонтије, Наум, 
Исак...19 Такође је забележено и неколико ретких имена: Давид (Седларовић и Богдановић), 
Каменко (Гавриловић), Дојчин (Богдановић), Емил (Лакатуш и Спаић)...

У црквеним матицама су свештеници писали крштена имена на црквенословенском 
језику: Павел (Павле), Георгиј (Ђорђе), Михаил (Михајло), Николај (Никола), Козма (Кузман)...

У послератном периоду давана су другачија, модерна имена: Дејан, Зоран, Драган, Го-
ран, Сања, Зорица... У новије време деци се поново дају стара српска имена: Стефан, Огњен, 
Немања, Никола, Урош, Душан, Софија, Јелена, Николина...

Бабине
О обичају бабина у Срему пише Вук Стефановић Караџић у Српском рјечнику из 1852. 

године: „Бабине, бабина, ф. пл. (у Сријему гдјекоји говоре бабиње) (...) Код Срба трају ба-

18  Козобарић Ј, Православна српска парохија у Грку крајем 1910. године, Срем. Карловци, 1911, 51-52
19  АСАНУК, Српски народни покрет, 1848/49, кутија 1, бр. 79
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бине обично седам дана. За тијех седам дана долазе дању жене на бабине (и доносе част 
[Н. п. пите, уштипке, ракију, вино и т.д.] и дјетету дарове), те се часте и веселе; а ноћу дођу 
сусједи и сусједе, познаници и познанице, те чувају бабине, т. ј. сједе сву ноћ код породиље, 
и разговарају се и пјевају, а особито трећу и седму ноћ („Није седму ноћ дочуван” – имају 
обичај рећи ономе који је мало сулудаст). Тада не смије ни једно заспати: јер други једва 
чекају да га огаре, или да му пришију штогод (какав дроњак или читаво ћебе) за хаљине. На 
бабинама пјевају свакојаке пјесме, а неке имају које се само тада пјевају.”20

Кумство
Кум је духовни отац детета које крштава и обавезан је да се, заједно са родитељима, 

брине о подизању и васпитавању свог кумчета. У народу постоји изрека: „Бог на небу, кум 
на земљи.” Некада се скидала капа са главе када би се пролазило поред кумове куће, а кум 
љубио у руку. У данашње време младенци бирају новог кума међу својим друговима или 
другарицама. Стара кумства се не поштују и свака нова генерација узима новог кума.

Свадбе
Српска православна црква и друге традиционалне цркве су пре Другог светског рата 

биле надлежне за склапање и развод бракова својих верника.
Приликом склапања бракова водило се рачуна о евентуалном крвном сродству будућих 

супружника. Српска православна црква је забрањивала брак до шестог степена сродства 
по бочној линији, односно до седмог степена по директној линији. У народу је ова забрана 
важила до деветог колена, па чак и даље. Пре венчања, свештеник је после богослужења у 
храму, пред окупљеним парохијанима, трикратно оглашавао будући брак. Тада је позиван 
свако ко зна да су будући младенци у сродству или да постоји нека друга брачна сметња, да 
то одмах каже пред свима. После је свештеник вршио испит младенаца, а потом писао молбу 
надлежном проти.

Код развода бракова, свештеник је био дужан прво да покуша помирење супружника, 
али, ако помирење не би успело, конзисторија је дозвољавала развод. Најчешћи разлози који су 
навођени код развода бракова били су насиље мужева и брачно неверство. Међутим, најчешћи 
мотив за развод био је склапање новог брака. Жене су најчешће ступале у други или трећи 
брак када би остајале удовице, због погибије мужева на неком од бојишта.

Највећи трошкови су били везани за свадбено славље. Новац је трошен приликом самог 
венчања, када су приређиване богате гозбе, али и приликом: просидбе, даривања, веридбе 
(прстеновања), погачарства... Свекар је куповао младу. Откуп је био велики, нарочито ако је 
млада из богате задруге. У новије време младу симболично купује девер. Девојачка кућа је 
била у обавези да богато дарива чланове младожењине задруге. Кум је, такође, имао доста 
трошкова, као и сами сватови: прелазак преко „Дунава” тј. корита са водом који се плаћа 
ашчијама у младожењиној кући, кићење рузмарином, кићење музике, даривање по тасови-
ма и на иконама, даривање ситног новца по порти. У новије време постоји мноштво других 
обичаја у сватовима: куповина украдене младине ципеле, плес са младом, поздрављање са 

20  Вук Стефановић Караџић, Српски рјечник, Беч, 1852, 9-10



592

младенцима... Разбацивање новцем приликом свадбених обичаја чинило се да би се причало 
у трећем селу и у трећем колену какву је свадбу домаћин приредио.

Дивљи бракови су се углавном сретали код сиротиње која није могла да приређује скупе 
свадбе. Сиромашнији сељаци су зато прибегавали ванбрачним заједницама или отимању 
девојке, где би млада сама одбегла од родитеља, без њиховог благослова. У таквим случајевима 
сватови се не би приређивали. На конкубинате се није гледало са осуђивањем, а деца из таквих 
бракова сматрала су се равноправним у односу на брачну децу. Једино је црква осуђивала 
ванбрачне заједнице.

Некада су се момци женили врло млади, чим би напунили 18 година, а каткад и пре 
тога. Приликом избора невесте кључну улогу су играли родитељи будућих младенаца, који 
су уговарали свадбу.

Прво су кућни пријатељи ишли у име младожењине породице девојачкој кући у про-
сидбу. После пристанка девојчиних родитеља, младожењина породица је примана у кућу. 
Будући свекар и свекрва су том приликом даривали снају форинтама или дукатима. Тек потом 
младожења са родитељима долази девојчиној кући на „гледање са младом”. Ако су момак 
и девојка из истог места онда се не иде на гледање, јер се већ познају. Уколико се момак и 
девојка једно другом допадну, уговара се предбрачни испит који се назива „прстеновање” 
или „мала јабука”. Том приликом девојка дарива момка струницом и тубом беза.

После 8 дана се одвијала „велика јабука” на коју су ишли свекар, свекрва, стари сват и 

Алба Антуновић (1885-1906)Радоса Обрадовић (1894-1919)
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старосватица. Они су носили том приликом: печено прасе, погачу, гужвару, вино, ракију... 
Такође су носили девојци дар. Тада се уговарала куповина невестиног одела од стране све-
кра. За време свечаног ручка уговарали су се термин венчања и друге појединости везане за 
сватове. Такође се уговарало шта ће младожењини родитељи дати од јела и пића за сватовски 
ручак у невестиној кући.

Званице су се позивале у сватове неколико дана пре свадбе. Раније је био обичај да се сва-
тови почну скупљати увече пред свадбу, на позив домаћина. Сутрадан су се изнова скупљали 
у домаћиновој кући. Потом су сватове китили цвећем, рузмарином и шимширом и одлазили 
девојчиној кући. Млада и младожења су љубили родитеље и другу старију родбину у руку и, 
по добијеном благослову, одлазили на венчање, које се обично обављало у невестином месту.

Приликом венчања које је Света Тајна Брака, народ је обичавао да поштује и разне 
магијске празноверице. Тако су за време венчавања раскопчавали крагну од кошуље млади 
и младожењи, а после обреда закопчавали „да им се ништа не уврача”.

После венчања у цркви, сватови су одлазили на свечани ручак у младину кућу. Ту их 
је дочекивао кум невестиног дома који би потом за трпезом држао здравицу. После кума 
здравицу је држао домаћин. Наздрављало се прво младенцима, потом куму, старом свату, 
деверу и осталим званицама.

После ручка невестина родбина би даровала младожењу новцем, тубом беза, кошуљом 
или пешкиром. Притом су се испијале чаше са вином и ракијом, уз здравицу младожењи, 

Софија Дрмановић (1901-1920) Живка Перуновић (1895-1915)
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куму, старом свату, деверу... После даривања сва-
тови су одлазили у младожењин дом. Сватови-
ма је заповедао кум. Важну улогу је имао чауш 
који је са својом дрвеном палицом био нека врста 
церемонијал – мајстора целе свадбе.

Када би сватови приспели у младожењин дом, 
био је обичај да младожења сиђе са кола и узме 
у руке накоњче, мушко дете старо годину дана. 
Потом младожења предаје накоњче млади у руке, 
она га подигне три пута увис, пољуби га, дарује 
и врати натраг младожењи. Затим свекрва про-
стире платно од кумових кола до улаза у кућу. По 
том платну у кућу улазе кум, стари сват, девер и 
домаћин који просипају за собом новац, а млада 
иде за њима и купи тај новац. На прагу невеста 
узима у руке два хлеба и две боце вина, да би унела 
здравље и весеље у кућу. Потом млада улази у 
кухињу и тамо дрма клинове који су ударени у 
зид, да би родила мушку децу. После тога седа се 
за трпезу. Кум за столом наздравља младенцима 
пуном чашом вина, а затим чашу ритуално разбија 
о земљу. Потом следи песма и игра, са бећарцима, 
масним шалама и свеопштим весељем. За време 

Видосава Вучетић – Пејновић (1906-1932)

Свадба у Босуту
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Војне границе у сватовима су обично свирале гајде. У новије време свирају тамбурице, ви-
олине и хармонике.

Мушке званице доносиле су у младожењину кућу краваље тј. печење и колаче којима 
су испомагали домаћина да се боље припреми за славље. Краваљи су кићени марамама и 
цвећем који су намењени невести.

Недељу дана после сватова невести и младожењи долазе „у походе” младина браћа и 
сестре. Они доносе невести погачу и цвеће. Друге недеље иде невеста са свекром у госте 
родитељима. Тек после тога младини родитељи долазе у госте, на ручак својој ћерки и зету. 
Том приликом они доносе невести „понов” тј. хаљину, сукњу, кожух или неки други одевни 
предмет.21

За време Границе у Срему је био чест обичај да младожења купује младу од њеног оца и 
да девојка приликом удаје не добија никакав мираз.22 Тај је обичај, као део турског наслеђа, 
стигао у Срем заједно са досељеницима из турских крајева. Босутски младићи су се женили 
из свог села или других граничарских места, а врло ретко из Провинцијала.

21  Козобарић Ј., Православна српска парохија у Грку крајем 1910. године, С. Карловци, 1911, 53-55
22  Таубе Ф. В., Историјски и географски опис краљевине Славоније и војводства Срема, Н.Сад, 1998, 57

Свадба испред Месне канцеларије у старом босутском дому
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Сахране
Парох Богољуб Познановић бележи народно веровање о знацима који претходе нечијој 

смрти: „Кад пас заурлава, кад се совуљага ноћу под пенџером дере, кад у кући кревет, ор-
ман или сто пуца на глас, кад кокошке необичним гласом певају, народ верује, да ће тежак 
болесник умрети. Или кад звона сасвим потмуло звоне, а петли почну увече на седалама у 
невреме певати, народ, верује да ће неко умрети.”

Постојао је обичај да се самртнику, кад почне издисати, у руке стави свећа, јер „ако 
болесник умре без свеће, онда нема свеће на оном свету”. Ако се самртник дуго мучи, народ 
верује да му је душа грешна.

Кад неко издахне, долазе три мушкарца или три жене у зависности од пола покојника, 
да га окупају. Ово купање је симболичан ритуал којим се покојник на онај свет шаље чист. 
Мртвац се купао на земљи, на чаршаву, тако што би му тело омивали влажном крпом, на-
моченом водом из котла или лавора.

После купања покојник се облачи у ново одело или неко старо које је добро очувано. 
Постојало је веровање да покојник иде на онај свет у оделу у којем се сахрањује. Мушкар-
цима се на главу ставља капа или шешир, а женама марама. Девојкама се расплете коса и 
стави венац цвећа на главу, јер није имала венац, односно круну на глави у цркви. Мртвац 
се не опасује. Једино се преко малог детета које је умрло стави штогод црвено уместо појаса.

Постојао је обичај да умрлој удовици обуку пре сахране венчано одело. Ако иза покојнице 
остаје жив муж, онда умрлој не облаче венчано одело, да би се удовац могао поново оженити.

Покојнику се затварају очи, подвеже му се марамом брада и вежу руке и ноге. Ако су 
покојникове очи остале отворене, на њих се стављају новчићи, да не би још неко умро у по-
родици.

У кући у којој лежи покојник, сва огледала се покрију неком тканином, да се живи не 
огледају у огледалима у којима се мртвац огледао. То се чини да се у огледалу не би видео 
мртвац и да не би онај ко га је видео такође умро. Чим самртник издахне, заустављају се 
сви сатови у кући, да би се покојникова душа смирила. Ђубре које се почисти не износи се 
напоље, док се тело мртваца не изнесе. Људи који седе око одра пазе да се нека мачка или 
каква друга „сеновита животиња” не провуче испод сандука, да се не би мртвац повампирио 
и после смрти у кућу долазио.

Сеоски црквењак оглашава звоњењем смрт покојника. За одрасле мушкарце се прво 
звони три пута великим звоном, а за жене два пута средњим звоном, па онда звоне сва звона. 
За дете до 3 године звони мало звоно, а за дете од 3 до 7 година средње звоно. Мушка деца 
се оглашавају три пута, а женска два пута. Приликом укопа се такође звони.

Раније је био обичај да се тело покојника ставља у сандук тек када се огласе звона за сах-
рану, док је у новије време обичај да се покојник смести у отворен ковчег одмах после купања. 
Платно на којем је покојник лежао ставља се заједно с њим у сандук. Под главу мртваца се 
ставља јастучић, а под тело мало иверја. Кад покојника ставе у ковчег, онда му они који су 
га везали одреше главу, руке и ноге. Верује се да на покојнику не сме бити ништа везано 
нити скопчано, јер ће онда на оном свету бити свезан. Преко покојника се ставља покров од 
дереклије. У сандук се стављају цвеће и покојникови лични предмети. У руке мртваца које 
су скрштене на грудима, ставља се мала икона.

Обичај нарицања и запевања за покојником у новије време се углавном искоренио.
Из покојникове куће се ништа не позајмљује док је мртвац у кући.
Леш је према прописима остајао 48 сати неукопан. Уколико би било неопходно да се 
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сахрани пре истека 48 сати, за то је требала посебна дозвола лекара или мртвозорника, уз 
потврду општинског поглаварства.

Непаран број укопника копа раку. Најчешће су то три мушкарца из комшилука. Једно 
чељаде из куће понесе ракије и нешто хране и одведе укопнике на гробље, да им покаже где 
треба да се копа гроб. Овај укућанин не иде у спровод приликом сахране. Гроб се за поједине 
породице најчешће копао у одређеном делу гробља, да би сродници лежали један до другог. 
Најстарије породице су најчешће имале места ближе улазу у гробље, док су породице које 
су касније доселиле, узимале места како се гробље ширило.

Када свештеник дође кући да опоја мртваца, укућани приступају отвореном сандуку и 
последњи пут целивају покојника. Потом особе које су купале мртваца навлаче покров преко 
отвореног сандука. Свештеник окади покојника, учини кратак помен, па га прелије вином 
и зејтином. Онда мушкарци који су одређени да носе покојника затворе сандук и изнесу га 
у двориште, па га ставе на носила. Када изнесу ковчег напоље, удовица која сахрањује мужа 
или мајка која сахрањује дете, седне на даске на којима је сандук лежао, да што пре заборави 
покојника.23

Свештеник потом у дворишту чита из требника молитве за спас покојникове душе. 
Када заврши, враћа се у просторију где је покојник лежао да освети водицу, пошкропи собу 
и чланове покојникове породице, те да им очита молитву за здравље и напредак куће. Потом 
се соба почисти, а метла баци заједно са ђубретом на буњиште.

Ако је у кући скоро умро још неко, коље се пиле, кокошка или црни петао и баца за 
сандуком када спровод крене из дворишта, да се не би десило да умре и трећи. Такође се 
просипа вода из посуда, јер је, како се верује, вода „замрла”, па није за пиће.

Потом се формира поворка и мртваца носе обично шесторица мушкараца на носилима 
путем до цркве. Успут се више пута поје: „Свјати Боже, свјати крјепки, свјати бесмертни, 
помилуј нас” и „Со свјатими упокој”. На крст, литије, чираке, рипиде и барјаке стављају се: 
кошуље, пешкири, марамице... У знак поштовања према покојнику људи иду гологлави.

У новије време се усталио нецрквени обичај ношења венаца од вештачког цвећа. Такође 
у целом Срему постоји неканонски обичај тзв. „спуштања покојника”. Поворка се зауставља 
код сваке куће, чији је домаћин платио спуштање у знак поштовања према покојнику. При-
ликом спуштања очита се неколико стихова молитве и свештеник наглас каже ко се опрашта 
последњи пут од покојника.

У цркви се затим служи опело. У новије време, када се унесе покојник у цркву да би 
свештеник одслужио опело, веома мало људи уђе у храм, а већина остане у дворишту.

На гробљу свештеник над одром одслужи кратак помен и одржи беседу. Потом се сан-
дук спусти у гроб, па свештеник прелије раку вином и зејтином. Родбина баци у раку гореће 
свеће и ситан новац „да му плати кућу”, а остали баце по грумен земље на сандук, говорећи: 
„Бог да му душу прости”.

Даће
На излазу из гробља перу се руке у лавору са загашеним угљевљем. Неколико жена 

послужује људе ракијом и погачом. Потом се одлази покојниковој кући на подушје. Тамо се, 
такође, перу руке пред кућом у посуди са загашеним угљевљем. Опране руке се не бришу.

23  Козобарић Ј., Православна српска парохија у Грку крајем 1910. године, С. Карловци, 1911, 55-58
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Даћа се обично спрема у соби у којој је покојник лежао, а понекад и напољу, у дворишту. 
За трпезом челно место заузима свештеник који благосиља јело и пиће или, ако нема свеш-
теника, неко старији. На зачељу стола се ставља преврнут тањир за покојника. Верује се да 
је покојникова душа на зачељу и нико не сме да седне на то место, јер ко би затворио зачеље, 
тај би ускоро умро. Покојникова душа лута 40 дана и „вије се по кући”, пре него што оде на 
онај свет.

Храну која се спрема на дан сахране и касније за парастосе спремају жене из других кућа, 
тзв. редуше. У мрсне дане се спрема: супа, сос, месо, паприкаш, печење, кисела гужвара, а 
у посне дане: чорба, пасуљ пребранац, папула, риба, гужвара са зејтином... На даћи се ломе 
погаче које се спремају у три, пет или седам кућа. У свакој кући се спрема по девет погача. 
Уколико после даће преостане један број погача, онда их родбина носи својим кућама. Уко-
лико не буде довољно погача, употребљава се домаћи хлеб.

Приликом обедовања пије се ракија за душу покојника и говори се: „Бог да му душу 
прости” и „спокој души”. За трпезом се не куца и тањири се не замењују, када се мења јело 
на столу. Једе се кашиком, без виљушке и ножа. Остаци хране се поједу сутрадан, када се 
родбина врати са гробља, или се разделе сиромасима за покој душе покојника.

После подушја, увече, ставља се чаша вина у дворишни прозор, ако душа покојника дође 
да се напије и наједе. Одећа умрлог се подели сиротињи за душу покојника.

Сутрадан по сахрани, а трећи дан по смрти, иде се на погреб или трећину. На гробу 
се ломи погача за душу покојника. Једно парче се ставља на крст, да га узме и поједе неки 
сиромах, друго парче се оставља на сам гроб, да би и мртви добио свој део, а преостали 
део погаче се раздељује присутнима. Потом се гроб прелије вином. Када се крене кући са 
гробља, нико се не окреће. У новије време се на гробље износи много различите хране, али 
овај обичај црква осуђује.

После сахране мушки чланови уже породице пуштају браду у знак жалости за покојником. 
Ближа родбина носи црнину 40 дана, пола године или целу годину. Соба у којој је лежао 
мртвац се после шест недеља кречи. Ако се због свечара или из другог разлога соба мора 
кречити пре шест недеља, једна редуша закречи место на патосу где је била покојникова глава 
за време купања и ту удари ексер, па се тек онда приступа кречењу собе.24

После укопа, сви одрасли мушкарци и жене одлазили би у покојникову кућу на даћу – 
подушје. Седало се у три софре – трпезе. Док једни једу, други пију ракију за покој душе и 
чекају на ред. Кад први устану и уступе место другима, не иду кућама, већ настављају да 
пију и седе. Приликом поласка кући добију на дар: колаче, свећу, чашу или бокал са јабукама 
и орасима.

Током XIX века даће су трајале по три дана. Граничарске власти су забрањивале свет-
ковине, теревенке, гошћења, свадбе и даће које су трајале дуже од једног дана. Даће су биле 
масовније када су их приређивале богатије породице.

Главни парастос се даје на 40 дана од упокојења. Осим њега обележавају се: девет дана, 
пола године и година. На гробље се такође излази трећи дан Ускрса и на задушнице, када се 
читају читуље са именима покојника и на гробове се износи храна. Парастос се одржава у 
храму, па се после присутнима раздели кољиво, погача и ракија за покојникову душу. Потом 
се одлази на гробље, где се пале свеће и тамјаном кади гроб.

24  Исто, 60-61
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Крсне и сеоске славе 
На свечаре (крсну славу) су долазили бројни гости из удаљених места. Био је обичај 

да гости ноћивају код домаћина, а кад пођу, да им се напуни торба печењем и колачима. 
Није се славило само на дан славе, већ и сутрадан на тзв. „појутарје”, па чак и прекосутра 
на „тројутарје”. На сеоским славама се јело и пијанчило по кућама, али и по крчмама и под 
шаторима са музиком.

Прела
У давна времена, када у селу није било телевизора, нити радио-апарата, људи су се у 

зимским вечерима окупљали по кућама на прелима. Жене су чешљале вуну, преле и штрикале. 
Певало се, а ако би се нашао неко писмен, читао би осталима књиге.

Песма и игра
Бећарац је настао у првој половини XIX века у Срему, одакле се проширио на целу 

Војводину и Славонију. Певају га најчешће момци, уз тамбураше, на слављима или у зору, 
приликом повратка кући из кафане. Обично се састоји од два, ређе од три, четири, шест или 
десет стихова ласцивог садржаја. Ако се бећарац састоји од два стиха, сваки стих се понавља, 
а ако је од три стиха, понавља се само први стих.

Сељачки музички инструменти су били фрула и гајде. Гусле су углавном свирали слепци. 
Граничари су са собом на бојишта носили гајде, уз које су играли.

Одрасли су играли: прстена, карти, скакања преко штапа и скакања у даљину, бацање 
камена с рамена, рвања, утркивања...

Деца су се рвала, утркивала, „подизала једно другог прошца”, играла „труле кобиле”, 
зуке, бисага, надвлачења клипка, прескакала шанчеве и плотове, пењала се на дрвеће... Дечаци 
и девојчице су плели бичеве од кудеље, правили свирале од зове или врбе, топове од блата, 
стреле од чичка или трске...

Психофизичке особине
Срби који су се досељавали у Аустрију провели су под турским ропством више векова. 

Због тога су примили од Турака многе обичаје и навике које су пренели и у Срем, као што је 
начин одевања, говора и градње домова.

Доктори који су се борили са кугом у Срему у другој половини XVIII века оставили су 
драгоцене описе сремског становништва, за које су говорили да је веома здраво, снажног 
тела и високог раста. Жупанијски физик доктор Мариковски је 1767. године описао Сремце 
као високе, темпераментне људе црних очију и косе, добре ратнике и раднике, више склоне 
ратовању, него образовању. Лекар Китл је 1795. године записао да је код Сремаца „тело до-
ста снажно и високо; дебели се ретко сретају, кожа им је тамна а коса већином црна”. Он је 
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још писао за Сремце да су необразовани, дивљи и сурови попут Турака, с којима су доскора 
живели.25 Царски саветник Таубе је писао 1777. године за становнике Срема да су здрави и 
снажни људи који лако подносе сваку невољу. Разни хроничари су даље бележили за Сремце 
да су: поносни, сујетни, дружељубиви, али да не воле много странце, да су весели и увек 
спремни за шалу и шеретлук, да се лако наљуте, посвађају и побију, па чак и да нож потегну, 
нарочито у пићу.

Немачке власти су описивале Србе граничаре као тврдоглаве, осветољубиве и непо-
слушне хајдуке који у свакој наредби виде увреду свог достојанства. Још су за граничаре 
говорили да су расипници који не маре много за своју будућност. Споља су били побожни 
преко сваке мере, али нису познавали суштину хришћанског учења. Зато су били склони 
сујеверју и врачању. Нису били везани за цркву, јер вера код њих није имала дубљих корена, 
већ се сводила на обичаје и празноверице.

О Сремцима је даље забележено да су поштени, отворени, храбри људи, увек спремни 
да бране своју земљу и породицу. Тешко су напуштали своју родну груду. Били су добри 
родитељи и супружници и изузетни пријатељи у невољи. Радо су помагали болесне, сиро-
машне и унесрећене. Нарочито су били поносни на своју славну историју. Код Сремаца је 
било веома изражено крвно сродство и поштовање рођака.

Народни говор
Фридрих Вилхелм фон Таубе у свом „Историјском и географском опису краљевине 

Славоније и војводства Срема” из 1777. године истицао је да се „илирски језик говори 
најгиздавије и најчистије” у Сремском војводству.26

Познати лингвиста, академик Александар Белић, означавао је шумадијско – сремски 
дијалекат као основу српског књижевног језика екавског изговора. Новија језичка истраживања 
проширују ово учење на шумадијско – војвођански дијалекат, као основу српског књижевног 
језика екавског изговора.

Утицај страних језика, нарочито немачког и турског, био је осетан у говору граничар-
ског становништва. Свештеник Јован Козобарић описује говор граничарског становништва: 
„Говоре чисто српским источним наречјем, а у говору мешају каткад и коју страну реч, по 
највише турску. 27

Јован Цвијић је писао да је косовски дијалекат присутан у планинским жупама Средској 
и Сиринићу и да се миграцијама измењена верзија овог дијалекта распрострла по Жупи 
Крушевачкој, Темнићу, Левчу и Ресави у Србији и даље, преко Саве и Дунава, по Банату, Бачкој 
и Срему. Премда косовски старинци чине свега петину данашњег становништва, а остало су 
досељеници са разних страна, нарочито из динарских области, целокупно становништво је, 
према Цвијићу, усвојило косовски дијалекат.28

У новије време у Босуту и другим местима по Срему, мешају се говорне навике под 
утицајем становништва досељеног из Босне и Србије. Дешава се да у једној кући родитељи 
говоре ијекавски, док њихова деца, која су рођена и одрасла у Босуту, говоре екавским из-
говором, који су усвојили током одрастања и школовања.

25  Симоновић Р, Куга у Срему 1795-1796, Нови Сад, 1995, 26
26  Таубе Ф. В, Историјски и географски опис краљевине Славоније и војводства Срема, Нови Сад, 1998, 52, 171
27  Козобарић Ј, Православна српска парохија у Грку крајем 1910. године, Срем. Карловци, 1911, 30
28  Цвијић Ј, Психичке особине јужних Словена, Учитељски факултет Београд и Microsoft, 2009, 130
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СПОРТСКА ДРУШТВА
И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

Омладински фудбалски клуб „Босут”
Фудбалски клуб „Ушће” основан је 1929. године у Босуту. Међу оснивачима су били: 

Војин Пиља (1908), Живко (Живана) Старчевић (1911-1980), Карло Ердег, Сава Миражић, Стева 
Обрадовић и други Босућани. Прву лопту у Босут су донели Градимир (Уроша) Миражић и 

Спортски клуб „Ушће” Босут 1932. године (стоји: Витомир Обрадовић – Канин, седе:
Иван Рауш, Живко Старчевић, Прока Будимировић, Миленко Квас - Брата, Душан Живанић,

леже: Војин Обрадовић - Канин, Мића Вукмировић и Војин Пиља)
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Живојин Миражић. Овај фудбалски клуб постојао је све до избијања Другог светског рата, 
када се угасио. За „Ушће” су играли: Војин Пиља, Карло Ердег, Витомир Обрадовић – Ка-
нин, Војин Обрадовић – Канин, Рада Обрадовић, Миленко Квас – Брата, Иван Рауш, Живко 
Старчевић, Прока Будимировић, Душан Живанић, Мића Вукмировић – Кекин и други.

После рата, 1946. године, клуб обнавља свој рад под именом „Торпедо”. У обнављању 
клуба највећи допринос је дао Душан Богдановић Аћин. Касније фудбалски клуб мења име 
у „Јединство”, па потом у „БСК”, најпосле у ОФК „Босут”, како се и данас зове.

Фудбалски клуб „Јединство” из Босута имао је 1954. године 26 регистрованих чланова.1
За „БСК” су играли: Милош Тепавац, Миленко Миражић, Живко Будимчевић, Бранко 

Антуновић, Новица Гавриловић – Муња (1928-1991), Урош Обрадовић – Јуша, Крста Миражић, 
Живан Богдановић, Пера Тепавац, Здравко Миражић – Пека, Живан Антуновић...

Прво фудбалско игралиште у Босуту било је на Стојаковића ливади у Жабњарима. Потом 
се игралиште преселило на Врачко поље, одмах иза мостића на каналу. Следеће фудбалско 
игралиште налазило се на Исајловића плацу, уз канал и пут који води према коњском гробљу. 
Потом се игралиште преместило на ливаду између сеоског гробља и Ћујиног сокака (данашње 
Богдановићеве улице). Последња локација је место где се и данас налази фудбалски терен, 
на крају Млинске улице.2

Босутски фудбалски клуб се прво такмичио у шидској општинској лиги, да би касније 

1  НОО Босут – редовна акта 1950-54, Историјски архив „Срем” Сремска Митровица
2  Казивање Здравка (Кузмана) Миражића

СК „Ушће” Босут 1932. године
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БСК – Босутски спортски клуб 1956-1958. године (стоје: Милош Тепавац, Миленко Миражић,
Живко Будимчевић, Бранко Антуновић, Новица Гавриловић – Муња, седе: Урош Обрадовић – Јуша, Крста 

Миражић, Живан Богдановић, Пера Тепавац, Здравко Миражић – Пека, Живан Антуновић)

Босутски фудбалски тим
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Босутски фудбалски тим

Босутски фудбалски тим
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прешао у сремскомитровачку општинску лигу. Неколико пута је улазио у међуопштинску 
лигу из које је убрзо испадао.

Најбољи босутски фудбалери били су: Раде Бошњак, Живко Будимчевић, Јован 
Антуновић, Никола Јовановић, Миша Обрадовић Канин, Иван Крстић – Батан, Љубомир 
Поповић, Влада Алексић, Обрад Алексић, Коста Бабић, Мило Којић, Иван Којић, Драган 
Којић, Сретен Поповић, Стево Поповић, Миленко Павловић, Јовица Зарић... Најдаље у 
фудбалској каријери је догурао Владан (Илије) Алексић, који је био дугогодишњи голман 
„Срема” из Сремске Митровице.

За ОФК „Босут” су још играли: Јован Обрадовић, Боривој Митровић, Радоје Максимовић, 
Славко Квас, Ђорђе Петровић, Трифун Петровић, Мирко Ранковић, Радослав Нешковић, 
Вујадин Поповић, Миленко Дрмановић, Здравко Дрмановић, Милорад Драгић, Жика 
Богдановић, Миломир Ранковић, Ђорђе Обрадовић Канин, Бранислав С. Миражић, Драгос-
лав Обрадовић, Драган Богдановић – Бујко, Маринко Лазовић, Родољуб Нешковић – Батица, 
Александар Нешковић – Саша, Бранислав Петровић, Бранислав Н. Миражић, Пера Обрадовић, 
Милорад Митровић, Александар Дрмановић, Младен Дрмановић, Радован Глишић, Душко 
Максић, Владан Ђурић, Миленко Мицић, Далибор Дамњановић, Небојша Алексић, Крста 
Бошковић, Владимир Дракулић, Стеван Седларевић, Душан Седларевић, Златко Петровић, 
Марко Лукић, Драган Павловић, Срђан Павловић, Младен Млађановић, Павле Драгић, Зоран 
Драгић, Драган Драгић, Здравко Митровић, Милош Вукадиновић, Дејан Трнинић, Милош 
Зарић...

ОФК Босут 1978. године (стоје: Мило Којић, Жикица Миражић, Миленко Дрмановић, Миша Обрадовић – Ка-
нин, Никола Јовановић, Обрад Алексић, Радоје Максимовић, седе: Боривој Митровић, Иван Крстић, Јован 

Антуновић, Славко Квас, Ђорђе Петровић, Љубомир Поповић, Милован Ранковић и тренер Здравко Миражић)
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ОФК Босут (стоје: тренер Здравко Миражић, Милорад Драгић, Никола Јовановић, Иван Крстић, Љубомир 
Поповић, Мило Којић, Обрад Алексић, Трифун Петровић, седе: Мирко Ранковић, Раде Нешковић, Славко Квас, 

Јован Обрадовић и Јован Антуновић)

ОФК Босут 2002. године (стоје: Миленко Павловић, Небојша Алексић, Бранислав Петровић, Бранислав 
Миражић, Драган Богдановић, Драгослав Обрадовић, Маринко Лазовић, Јовица Зарић, Стево Поповић, Влада 
Алексић, седе: Сретен Поповић, Младен Дрмановић, Родољуб Нешковић, Љубиша Слепчевић, Драган Павловић

и Милорад Митровић)
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Председници ОФК „Босута” били су, између осталих: Здравко Миражић, Златко 
Кашић, Љубиша Миражић, Слободан Мицић, Милан Милошевић, Милован Ранковић, 
Божа Филиповић, Миладин Поповић, Миленко Лазовић, Недељко Цвијетиновић, Миленко 
Павловић, Иван Којић, Васо Дамњановић, Петар Станисављевић, Горан Филиповић, Алек-
сандар Нешковић...

На месту тренера најдуже се задржао Здравко Миражић. Осим њега, тренери су још 
били: Обрад Алексић, Никола Јовановић, Миленко Павловић, Сретен Поповић, Драган 
Богдановић – Бујко и други.

Неколико утакмица ОФК „Босут” је играо са великим фудбалским клубовима: са ОФК 
„Београдом” (1:4), тузланском „Слободом” (1:6), београдским „Чукаричким”, као и више 
сусрета са митровачким „Сремом”.

Више Босућана је завршило обуку за фудбалске судије: Владан Алексић, Обрад Алексић, 
Миша Обрадовић Канин, Мирко Ранковић, Вујадин Поповић (1951-1995), Љубомир Поповић... 
Они су судили на фудбалским теренима у разним лигама. Милован Ранковић је годинама 
био делегат на многим утакмицама.

У више наврата је вршена пререгистрација ОФК „Босута” због усклађивања са законским 
прописима. На основу решења СУП-а у Сремској Митровици од 20. децембра 1973. године, 
ОФК „Босут” је уписан у регистар друштвених организација и удружења грађана, под ред-
ним бројем 36. Из овог регистра клуб је брисан 31. децембра 1997. године, због усклађивања 

ОФК Босут 2007. године (стоје: Стево Поповић, Љубомир Томашевић, Петар Обрадовић, Александар 
Дрмановић, Радован Глишић, тренер Драган Богдановић, Небојша Алексић, Милорад Митровић, седе: Зоран 

Драгић, Младен Млађановић, Владимир Дракулић, Душко Максић, Миленко Мицић и Владан Ђурић)
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Подмладак ОФК Босута 2010. године

ОФК „Босут”
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организације рада и општих аката са одредбама Закона о спорту.3 После одржане ванредне 
скупштине клуба и донете одлуке о трансформацији, ОФК „Босут” је решењем Министарства 
за омладину и спорт Републике Србије од 6. марта 1998. године уписан у Регистар спортских 
организација под редним бројем 433.4 Током 2012. године ОФК „Босут” је извршио још једну 
пререгистрацију у складу са Законом о спорту, када је уписан у Регистар удружења, друштава 
и савеза у области спорта у Агенцији за привредне регистре у Београду.

Босутски фудбалски клуб се гасио у неколико наврата, али је после неколико година паузе 
увек обнављан његов рад. Данас је ОФК „Босут” регистрован за такмичење у Општинској 
лиги Сремска Митровица – II разред, заједно са још 5 клубова. У сезони 2008/2009 године 
било је укупно регистровано 24 сениора и 16 кадета. Од имовине „ОФК Босут” поседује: 
игралиште, свлачионицу и клупске просторије у Спомен дому.

3  Решење МУП Републике Србије, СУП Сремска Митровица, број 212-50 од 08.05.2000. године
4  Решење Министарства за омладину и спорт Републике Србије број 660-2709/97 од 06.03.1998. године

Грб ОФК „Босута”

Свлачионица и игралиште ОФК „Босута”
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К

 „Босут” 1995. године
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Фудбалско игралиште са свлачионицом је саграђено на крају Млинске улице, на 
катастарској парцели број 210, површине 1.51.10 ha. Игралиште има стандардне димензије 
70 m x 105 m. Правилно је орјентисано правцем север-југ по дужој страни. Свлачионица 
подигнута на улазу у игралиште садржи: две просторије за пресвлачење и туширање игра-
ча, салу за ловачко друштво са кухињом и једну канцеларију фудбалског клуба. Садашњу 
свлачионицу изградила је Водна заједница приликом радова на дренажи пољопривредног 
земљишта босутске задруге. Ова свлачионица им је служила за смештај радника, а после 
завршеног посла предата је на употребу фудбалском клубу. Пре нове свлачионице постојала 
је мања зграда свлачионице, која је срушена када је направљен нови објекат.

Месна заједница Босут и Митросрем су материјално помагали босутски фудбалски 
клуб од самог оснивања. У новије време значајна новчана помоћ пристиже од Града Сремска 
Митровица.

Шаховски клуб
У Босуту је после Другог светског рата једно време успешно радио шаховски клуб. 

Најистакнутији босутски шахисти били су: Стева Стојаковић, Гојко Миражић, Мића Боговац, 
Илија Стојаковић, Петар (Милана) Антуновић – Кока (1948-1995), Јован (Слободана) Николић 
(1955), Милан (Mилорада) Љубинковић (1946-2011)...

Стонотениски клуб
Извесно време у Босуту је постојао и стонотениски клуб. Оснивачи стонотениског клуба 

били су: Миша Обрадовић Канин, Самојко Милић, Зденко Петрењ и други.

ОФК „Босут” - ФК Пантери, резултат 3:2, 1996. године
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Фискултурно друштво
После Другог светског рата у селу Босуту је постојало фискултурно друштво, које је слабо 

радило услед недостатка средстава.5 У новије време у селу нема фискултурних удружења 
грађана.

Добровољно ватрогасно друштво
Забележено је да су се у Босуту десила два пожара 1900. године: изгорело је сено Марка 

Момировића и кућа Јанка Фелдија. Узроци пожара нису били утврђени, а изгорели објекти 
нису били осигурани.6 Године 1909. у Митровачком котару није било ватрогасних друштава.7 
Три године касније на целом подручју котара још увек није постојало ни једно организовано 
ватрогасно друштво, осим што је Чалма поседовала неколико ватрогасних справа.8 Године 
1917. постојало је ватрогасно друштво у Лаћарку и добровољно ватрогасно друштво у Ми-
тровици. Села Чалма, Гргуревци и Шашинци поседовала су одређене ватрогасне справе.9 У 
Босуту није било ватрогасног друштва, нити ватрогасног алата.

Добровољно ватрогасно друштво у Босуту основано је после Другог светског рата. 
Председник друштва је био Живан Јовановић, а секретар Јован Богдановић. Добровољно 
ватрогасно друштво се обратило 1950. године Сељачкој радној задрузи „10. март”, са мол-
бом да задруга стави на располагање ватрогасном друштву неколико запрежних кола за брз 
и ефикасан превоз људства и справа за гашење у случају избијања пожара.10 Добровољно 
ватрогасно друштво Босут није имало своја ватрогасна кола, већ само пумпе и примитивне 
алатке за сузбијање ватрене стихије. У случају избијања пожара, ватрогасци – добровољци 
су одлазили на место несреће пешке, што је знатно умањивало ефекат гашења ватре. Многи 
Босућани су били чланови добровољног ватрогасног друштва, јер су ватрогасци задуживали 
лепе униформе, које су биле веома примамљиве за младе људе. Чланови друштва су често 
одлазили на вежбе у друга села која су предњачила у организацији ватрогасне службе.

Ловачко друштво „Срндаћ” Босут
У Војној граници је почев од 1785. године био дозвољен бесплатан лов за граничаре у 

атару властитог села, од месеца новембра до фебруара. У шумама и по пашњацима је било 
мноштво: зечева, јелена, срна, дивљих свиња, лисица, куна, даброва, видри, јазаваца. Од 
птица је било у изобиљу: дропљи, шљука, јаребица, пловки, дивљих гусака, дивљих голу-
бова, дроздова, орлова, јастребова, кобаца, соколова, турских чапљи, вивака, рода, детлића, 
лабудова, крагуја, сарки, норки, сврачака, ждралова... Највећа напаст за сточаре је био сури 
или златни орао, којег је народ још звао „козомора”, јер је могао без проблема да однесе јагње 

5  Богдановић Р, Подаци о развоју НОО у месту Босуту, Музеј Срема, Срем. Митровица, инв. бр. 6221
6  Извештај о пословању управног одбора и о стању управе Жупаније Сриемске за управну годину 1900, Вуковар, 1901, 353
7  Извештај о стању јавне управе у Жупанији Сријемској за управну годину 1909, Вуковар, 1910, 317
8  Извештај о стању јавне управе у Жупанији Сријемској за управну годину 1912, Вуковар, 1913, 306
9  Извештај о стању јавне управе у Жупанији Сријемској за управну годину 1917, Вуковар, 1918, 248, 253
10  Допис Добровољног ватрогасног друштва Босут бр. 16 од 21.11.1950. године, ИА „Срем” Срем. Митровица
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или јаре у својим канџама.11

Босутско ловачко друштво је регистровано 7. децембра 1947. године у Новом Саду. Ос-
нивачи су били: Негован Миражић – Неша, Тома Рауш, Петар Лазовић, Живко Бродалић, 
Сава Обрадовић, Радивој Богдановић, Иван Богдановић, Жарко Седларовић, Душан Војновић, 
Јован Обрадовић, Живко Миражић – Либра и Душан Богдановић – Дуја Аћин. Нешто касније 
су се учланили у друштво: Милош Обрадовић – Канин, Милутин Будимчевић, Цветин 
Седларовић и други.12

У периоду од 1961-1963. године босутско и рачанско ловачко друштво су били уједињени 
у једну организацију.13 После раздвајања, друштво је постало самостално у оквиру Ловачког 
савеза Срема, а нешто касније Општинског ловачког савеза.

У више наврата је вршена пререгистрација ловачког друштва због усклађивања са закон-
ским прописима. На основу решења СУП-а у Сремској Митровици од 24. јула 1992. године, 
Ловачко друштво „Срндаћ” из Босута је уписано у регистар друштвених организација и 
удружења грађана, под редним бројем 78.14 На Скупштини одржаној 11. марта 1995. године 
усвојен је нови Статут Ловачког друштва „Срндаћ” из Босута. Одмах после тога је извршена 
пререгистрација друштва у „Ловачко удружење Општине Сремска Митровица – Ловачко 
друштво Срндаћ Босут”, што је и унето у регистар друштвених организација и удружења 
грађана, који се водио код СУП-а Сремска Митровица. Данас се Ловачко друштво „Срндаћ” 
Босут води у регистру удружења и друштвених организација, у Агенцији за привредне ре-

11  Енгел Ф. Ш, Опис краљевине Славоније и војводства Срема, Нови Сад, 2003, 372
12  Казивање Душана Богдановића Аћиног
13  Миловановић Б, Вучетић М., Антуновић З., Сремска Рача-монографски приказ, Сремска Рача, 1985, 23
14  Решење МУП Републике Србије, СУП Сремска Митровица број 212-45 од 24.07.1992. године

Босутски ловци
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гистре у Београду.15

Ловачко удружење „Сремска Митровица”, са седиштем у Сремској Митровици, газдује 
ловиштем „Срем-Мачва” укупне површине 68.866 ha, од чега ловне површине обухватају 
58.602 ha. У ловишту „Срем-Мачва” се узгајају следеће врсте дивљачи: срна, зец, фазан и 
пољска јаребица. Удружење има 796 чланова. Ловиште има следеће ловне објекте: 80 стабил-
них чека, 70 чека на дрвету, 50 хранилишта за срне, 50 солишта, 300 хранилишта за фазане 
и пољске јаребице, 100 појилишта и 14 прихватилишта за фазанчиће. Ловачко удружење 
„Сремска Митровица” има 12 ловачких домова. Скупштина општине Сремска Митровица 
дала је ловачком удружењу на коришћење објекат „Сремска кућа”, у коме је смештено се-
диште удружења. Стручна служба има управника ловишта и ловочувара, којима помажу 44 
ловочувара волонтера.16

За окупљање својих чланова и гостију босутско ловачко друштво користи салу са 
кухињом, у оквиру заједничке зграде са ОФК „Босутом”, на крају Млинске улице.

У босутским атарима врши се изловљавање: дивљих свиња, срнеће дивљачи, патака, 
фазана, јаребица, зечева, лисица, јазаваца... Осим самог изловљавања дивљачи, босутски 
ловци обављају и низ других активности: пребројавају дивљач, уређују ловишта, чеке, хра-
нилишта, солишта и појилишта, износе храну у ловиште у току целе године, врше унос фа-
занске дивљачи... Ловачко друштво је изградило прихватилиште за прихват и узгој фазанске 
дивљачи покрај реке Босут.

15  Уверење МУП Републике Србије, СУП Сремска Митровица од 29.03.1995. године
16  http://www.ecolss.com/LU/sremska_mitrovica.htm

Босутски ловци 1. маја 1982. године
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Чланови Ловачког друштва „Срндаћ” Босут

Чланови Ловачког друштва „Срндаћ” Босут 2011. године
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Активни чланови Ловачког друштва „Срндаћ” Босут су: Владан Алексић, Предраг Бешлић, 
Радивоје Белановић, Славко Бродалић, Жика Богдановић, Матија Јовановић, Илија Јовановић, 
Славко Јевтић, Иван Крстић, Предраг Лукић, Милан Максимовић, Боривој Митровић, Илија 
Млађановић,  Синиша Николић, Љубиша Ненадовић, Бранислав Петровић, Ненад Савић, 
Драган Стојановић, Радован Станојевић, Милан Маљковић, Миленко Милашиновић, Сини-
ша Смуђа (из Београда), Бранимир Живковић (из Кузмина), Ђорђе Миражић, Славко Квас, 
Гојко Лукић и Горан Минић. У подмлатку је уписано још десетак младих ловаца из Босута.

У Босуту су се у прошлости бавили ловом следећи мештани: Марко Петрењ, Љубиша 
Миражић (1935-2011), Живан Богдановић – Жика, Драгиша Анојчић, Павле Петровић – Паја, 
Лазар Лазовић – Лала, Живко Старчевић, Цвеја Богдановић, Лука Божић, Илија Алексић, 
Живан Богдановић, Милан Милошевић, Милутин Милетић, Драгутин Баџић – Бели, Тодор 
Соларов – Тоша, Јовица Соларов, Слободан Бродалић – Боца (1947-2007), Ђорђе Петровић, 
Живан Наранџић, Златко Наранџић, Миломир Јевтић, Миломир Ранковић и многи други.

Председници ЛД „Срндаћ” су били: Марко Петрењ, Љубиша Миражић, Иван Крстић – 
Батан, Гојко Лукић, Предраг Бешлић и други.

Спортски и привредни риболов
Франц Штефан Енгел пише да су у XVIII веку у „регалије које се дају у аренду” спадале 

и таксе за риболов на рекама: Дунаву, Дунавцу, Тиси, Сави и Босуту. За време Војне границе 
Босут и Сава су били веома богати разном рибом: шараном, сомом, кечигом, штуком, смуђем, 
кленом, чиковом... Такође је по рекама било доста корњача, ракова и других љускара. На 
Дунаву је било пастрмке и моруне. Мали ритови и потоци су 1786. године препуштени гра-
ничарима за бесплатан риболов.17 Први становници Босута су се примарно бавили риболовом, 
а тек касније ловом, сточарством и ратарством.

На бившем крајишком подручју Жупаније Сремске било је 37 подручја предвиђених 
за риболов на: Дунаву, Сави, Босуту, Студви, Спачви и Биђу, који су били у власништву 
финансијског ерара. Право на риболов давано је лицитацијом у закуп на период од три го-
дине. Риболовна подручја која су давана у закуп у непосредној околини села Босута била су: 
„у Сави и Босуту од утока Босута у Саву до Дјевојачке куле на граници обћине Рачиновци, 
затим у Босуту од Абшеваца до села Босут... Општина Босут је 1900. године затражила од 
финансијског ерара откуп права на риболов на рекама Босуту и Сави у околини села Босута, 
„на вјековечна времена”, тј. за стално.18

Пре Другог светског рата у Босуту су се привредним риболовом бавили: Душан Дрмановић 
(1876-1921) и Лазар Радовановић (1838-1921), родом из Сремске Митровице. Риболовом су се 
после рата бавили: Стеван Турудић, родом из Равња, Властимир из Равња и Риза, који је ри-
барио у Босуту од 1989-1992. године. Данас се риболовом у селу професионално бави једино 
Милован (Љубише) Миражић – Мирко, док се доста Босућана бави спортским риболовом. 
На реци Босуту није дозвољен привредни риболов, већ само на реци Сави.

Некада је река Босут била омиљена пецарошка дестинација, пре свега због бабушке које 
је било у изобиљу. Спортски риболовци су долазили у Босут чак из Београда и Новог Сада. 
На Босуту су се пецали: бабушка, деверика, црвенперка, бодорка, кесега, бандар, балавац, 

17  Енгел Ф. Ш, Опис краљевине Славоније и војводства Срема, Нови Сад, 2003, 32, 369-371, 397
18  Извештај о пословању управног одбора и о стању управе Жупаније Сриемске за упр. годину 1900, Вуковар, 1901, 95-96, 164
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Рибарски чамци и мреже на Сави

Рибар Властимир из Равња и Сека Богдановић Босутски алас Мирко Миражић
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сунчаница, штука, лињак, шаран... На Сави су се пецали: 
смуђ, буцов, тостолобик, мрена, амур, сом, штука, манић, 
јаз, скобаљ, белица, кедер, клен, кечига, чиков...

Бабушка (Carassius gibelio или сребрни караш) је 
слатководна риба пореклом из средње Азије, која се код 
нас појавила крајем 70-тих година XX века. Бабушка има 
дебело, спљоштено тело, велика лепезаста пераја и крупну 
сребрно-сиву крљушт. У нашим водама достиже макси-
малну тежину до 1,5 кг, али су најчешћи примерци од 
око 500 грама. Месо бабушке има карактеристичан слат-
касти укус и мирис, који подсећа на речни муљ. Веома је 
прилагодљива и брзо се размножава у низијским рекама 
са слабом воденом струјом, речним рукавцима, каналима, 
језерима и барама. Креће се на речном дну, где се храни 
воденим растињем и мекушцима. Лови се на пловак и 
дубинку.

Данас је све мање рибе у Сави и Босуту. После еко-
лошке катастрофе изазване сочивицом, неконтролисаног 
размножавања америчког патуљастог сома и нелегалног 
риболова струјом, динамитом и плином, река Босут је 
остала без рибљег фонда у потпуности, док је на Сави 
рибља популација десеткована.

Еколошко друштво „Ушће” Босут
Оснивачка скупштина Еколошког друштва „Ушће” Босут одржана је 14. маја 2011. године 

у Босуту. На скупштини којој је присуствовало 11 оснивача изабрани су Управни и Надзорни 
одбор. За председника Управног одбора изабран је Милан Живанић, а за заменика Микица 

Босутски алас Драган Живанић

Бабушка (Carassius gibelio, сребрни караш)
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Илић. Еколошко друштво „Ушће” Босут бави се пословима у области заштите, обнове и 
унапређења човекове животне средине и екологије, заштитом екосистема доњег тока реке 
Босут и њеног приобаља, очувањем шума, пашњака, као и угрожених биљних и животињских 
врста. Амблем друштва је рибa бабушкa.

У пролеће 2012. године, после прибављања потребне техничке документације, водопри-
вредних и грађевинских дозвола, започета је изградња монтажног објекта на ушћу Босута у 
Саву, који ће убудуће служити за окупљање чланова друштва. Пројекат монтажног објекта 
су бесплатно израдили дипломирани инжењери архитектуре из Сремске Митровице: Славко 
Јонић и Драган Бекавац. Финансијску помоћ око изградње објекта пружио је Град Срем-
ска Митровица и други спонзори, док је већи део занатско-грађевинских радова обављен 
добровољним радом чланова друштва.
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Захвалност

Нарочиту захвалност дугујем људима који су ми помогли око прикупљања грађе за 
књигу: професору др Ненаду Лемајићу, професору и књижевнику Предрагу Пузићу из Раковца, 
бившем директору Историјског архива „Срем” из Сремске Митровице Дејану Мостарлићу, за-
посленима у ИА „Срем”, проф. Нади Симић - Лемајић, Ненаду Бањцу и Момчилу Митровићу, 
др Слађани Миленковић, Жељку Синковићу, директору и секретару ОШ „Бранко Радичевић” 
Александру Уметићу и Јелици Филиповић, директору Љубиши Шулаји, Ивану Филиповићу, 
Мирјани Жигмундовац и Владислави Белановић из Завода за заштиту споменика културе 
Сремска Митровица, Бори Чекеринцу, Јованки Дражић и Оливери Дрезгић из Музеја Срема, 
в.д. директора Архива Србије и Црне Горе Миладину Милошевићу, кустосу Музеја Војводине 
у Новом Саду Darijušu Samiiu, Дијани Милиновић из АСАНУК-а Сремски Карловци, докумен-
таристи Покрајинског Завода за заштиту споменика културе Петроварадин Радованки Гулан, 
запосленима у Републичком заводу за статистику – Одељење статистике у Сремској Митро-
вици, запосленима у Архиву Војводине у Новом Саду, др Мирку Валентићу и др Alexanderu 
Buczynskom из Загреба, шефу Месне канцеларије Босут Снежани Васиљевић, матичарки 
Верици Васић, Мирославу Томићу – Бати, Милану Живанићу, Предрагу Љубинковићу...

Књига је богато опремљена фотографијама које су власништво: Музеја Срема (Сремска 
Митровица), Завода за заштиту споменика културе (Сремска Митровица), Матице Српске (Нови 
Сад), Музеја Војводине (Нови Сад), Покрајинског завода за заштиту споменика културе (Пе-
троварадин), Народне библиотеке Србије (Београд), Милана Живанића, Душана Перуновића, 
Радоја Максимовића, Живка Будимчевића, Здравка Миражића, Младена Станисављевића, Пе-
тре Павловић, Виде Илић, Владимира Јовановића, Мирослава Вучетића, Немање Бабића, Ми-
лоша Обрадовића, Саве Бродалића, Божидара Лукића, Жике Богдановића, Миленка Павловића, 
Предрага Бешлића, Косте Бабића, Милорада Бабића, Милована Миражића, Драгана Живанића 
и других дародаваца.

Многи Босућани су својим усменим казивањима о прошлим временима дали свој допри-
нос коначном уобличавању ове књиге: Јован Богдановић – Дојчин (1917-2004), Здравко (Петра) 
Спаић (1928-2010), Ватрослав (Александра) Богдановић (1928), Ђурђица (Уроша) Перуновић 
– Богдановић  (1929), Младен (Петра) Станисављевић (1929-2005), Анђелко (Мирослава) 
Вучетић (1929-2009), Божидар (Стојка) Лукић (1931), Здравко (Кузмана) Миражић (1932), 
Јованка (Миливоја) Ераковић – Љубинковић (1935), Живко (Милутина) Будимчевић (1936), Пе-
тар (Саве) Бродалић (1937), Здравко (Саве) Илић (1937), Ружица (Ђорђија) Станић – Јовановић 
(1940), Радомир (Милорада) Зарић (1940), Марија (Антона) Арамбашић – Томић (1941), Рајко 
(Богдана) Савић – Ранко (1946), Драгослав (Максима) Павловић (1946), Јелка (Борисава) 
Станимировић – Бабић (1946), Живан (Стипе) Гашпаровски  (1947), Вујадин (Вукашина) 
Драгић (1952), Илинка (Цвијетина) Максић – Јевтић (1953), Вида (Максима) Павловић – Илић 
(1953), Вујадин (Неђе) Пајић (1954), Немања (Симе) Бабић (1957), Радоје (Ђоке) Максимовић 
(1959), Белан и Ненад (Радована) Савић (1961), Илија (Милорада) Филиповић (1965), Весна 
(Милојка) Крстић (1976) и многи други.
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