
Указ 

На основу члана 74. тачке 6. Устава Президијум Народне скупштине ФНРЈ 
проглашује Основни закон о поступању са експроприсаним и конфискованим 
шумским поседима, који су донели Савезно веће и Веће народа Народне 
скупштине ФНРЈ, а који гласи: 

Основни закон о поступању са експроприсаним и конфискованим 
шумским поседима 

Закон је објављен у "Службеном листу ФНРЈ", бр. 61/46 од 
30.7.1946. године. 

Члан 1. 

Предмет овог закона јесу шумски поседи који се по чл. 3, 10. и 26. савезног 
Закона о аграрној реформи и колонизацији и другим законима одузимају 
досадашњим власницима, и то: 

а) шумски поседи из чл. 4. тачке а) и чл. 26. ст. 1), 2) и 3) савезног Закона о 
аграрној реформи и колонизацији; 

б) шумски поседи лица из чл. 3) тач. д) савезног Закона о аграрној реформи и 
колонизацији, тј. чији власници нису земљорадници по главном занимању, те их 
не обрађују сами са својом породицом већ путем закупа или најамном радном 
снагом, а преко максимума који се законом народне републике оставља њиховим 
власницима; 

в) шумски поседи немачког Рајха, држављана немачког Рајха и лица немачке 
народности који су конфисковани према Одлуци Антифашистичког већа народног 
ослобођења Југославије од 21. новембра 1944. године, односно према Закону о 
прелазу у државну својину непријатељске имовине и о секвестрацији над 
имовином отсутних лица; 

г) шумски поседи ратних злочинаца, народних издајника и других лица који су 
конфисковани на основу судских одлука; 

д) шумски поседи за које је покренут а није спроведен поступак по ранијем 
Закону о ликвидацији аграрне реформе на великим поседима од 19. јула 1931. 
године. 

Члан 2. 

Шумским поседом у смислу овог закона сматрају се: 
а) шуме; 
б) шумска земљишта; 
в) покретни и непокретни инвентар, зграде, направе, постројења и саобраћајна 

средства која служе претежно управи, одржавању и искоришћавању шуме и 
шумског земљишта; 

г) сва стојећа дрвна маса која припада шумском поседу и дрвна маса која је на 
шумском поседу посечена после ступања на снагу Закона о аграрној реформи и 
колонизацији од 23. августа 1945. године; 

д) споредни шумски приходи, лов и риболов на шумском поседу и право 
њиховог искоришћавања; 

ђ) сва права службености и остала законска и уговорна права у корист 
власника шумског поседа везана за управу, одржавање и искоришћавање 
шумског поседа. 

Члан 3. 



Шумом у смислу овог закона сматра се земљиште које је обрасло шумским 
дрвећем. 

Шумским земљиштем у смислу овог закона сматра се земљиште које се може 
трајно искоришћавати једино подржавањем шуме, земљиште које се може једино 
пошумљавањем привести трајној продуктивности и земљиште које својим 
положајем битно утиче на режим шумског господарства. 

Члан 4. 

Прописи овог закона не односе се на пашњаке, сувате и земљишта под водом. 

Члан 5. 

Сви шумски поседи из чл. 1. овог закона прелазе у својину државе као 
општенародна имовина и прикључују се државном шумском поседу оне народне 
републике на чијем подручју леже, осим у случајевима додељивања предвиђеним 
овим законом. 

Члан 6. 

Експропријацију шумских поседа из чл. 1. овог закона спроводе министарства 
народних република у чији ресор спада шумарство. 

Члан 7. 

Шумски поседи из чл. 3. тач. а), и чл. 26. ст. 1. Закона о аграрној реформи и 
колонизацији и чл. 1. тач. в), г) и д) овог закона одузимају се власницима без 
икакве накнаде. 

Накнада за шумске поседе из чл. 26. ст. 2. и 3. Закона о аграрној реформи и 
колонизацији и чл. 1. тач. б) овог закона исплатиће се власницима у висини 
просечног једногодишњег прихода одузетог шумског поседа. 

Члан 8. 

Од експроприсаних и конфискованих шума и шумских земљишта који су 
изоловани од великих шумских комплекса, додељиваће се у приватну својину по 
начелима о додељивању земље установљеним савезним Законом о аграрној 
реформи и колонизацији, и то: 

а) земљорадницима без земље или са недовољно земље у ближој околини 
места у коме живе или у које се насељавају, и то од изолованих шумских 
земљишта и шума, чија површина не прелази 10 хектара, у количини од 1 до 5 
хектара по једној породици, а у шумским пределима где нема земље за 
обрађивање додељиваће се од експроприсаних и конфискованих шумских поседа 
који не прелазе 20 хектара до 10 хектара по једној породици; 

б) шумским задругама основаним у циљу унапређења шумског господарства и 
задружног искоришћавања шума у количини коју одреди закон народне 
републике. 

Члан 9. 

Шуме и шумска земљишта који се додељују према претходном члану додељују 
се слободни од свих дугова и терета. 

Надлежни орган уписаће додељене шуме и шумска земљишта у корист 
додељеника у катастру и земљишним књигама сходно прописима Закона о 



аграрној реформи и колонизацији. Овај упис у корист додељеника из чл. 8. тач. б) 
овог закона ослобођен је свих уписних и преносних такса. 

Ранији власник експроприсаног и конфискованог шумског поседа остаје 
задужен сразмерно делу који му је остао у власништву. 

Питање дугова, терета и права трећих лица на експроприсаном и 
конфискованом шумском поседу уредиће се посебним законом. 

Члан 10. 

За додељене шуме и шумска земљишта по чл. 8. овог закона додељеници ће 
платити накнаду у висини просечног једногодишњег прихода тог поседа. 

Члан 11. 

Шуме и шумска земљишта додељена по овом закону не могу се отуђити, 
оптеретити, дати у закуп или разделити, нити могу бити предмет извршења или 
обезбеђења за десет година од дана додељивања. 

Ова забрана има се забележити у земљишним књигама приликом уписивања 
земљишта на име додељеника. 

Члан 12. 

Додељеник је дужан непошумљено шумско земљиште које му се додели 
пошумити у року од пет година. Додељеном шумом дужан је господарити тако да 
не буде угрожен опстанак шуме и трајног шумског господарства. Сеча у 
додељеним шумама дозвољена је само на основу предлога сече и пошумљавања 
одобреног од надлежног државног органа. 

Уколико додељеник не поступи по одредбама предњег става, губи додељену 
шуму и шумско земљиште. Поред тога, може се осудити и на накнаду штете у 
висини причињене штете прекомерним искоришћавањем шуме. 

Решење о одузимању додељене шуме и шумског земљишта и о казни доноси у 
првом степену извршни одбор окружног народног одбора. Против његовог 
решења има места жалби министру народне републике у чији ресор спада 
шумарство, у року од осам дана од уручења решења. 

Члан 13. 

Државним лечилиштима и опоравилиштима, инвалидским, дечјим, 
омладинским, синдикалним колонијама и домовима, фискултурним и културним 
организацијама и установама додељиваће се према њиховој важности, значају и 
опсегу на уживање од експроприсаних и конфискованих шумских поседа до 20 
хектара, уз обавезу да шуме даље одржавају и узгајају као природне паркове. 

Члан 14. 

Органи министарства народне републике, у чији ресор спада шумарство, за 
додељивање шумских поседа јесу: окружне комисије за додељивање шума и 
комисија народне републике за додељивање шума. 

Окружну комисију за додељивање шума сачињавају: претставник извршног 
одбора окружног народног одбора као претседник, а као чланови претставник 
аграрних интересената, претставник шумских односно земљорадничких задруга, 
шумски стручњак и пољопривредни стручњак. 

Окружну комисију именује министар народне републике у чији ресор спада 
шумарство, и то: шумарског стручњака у свом делокругу, пољопривредног 
стручњака на предлог министра пољопривреде народне републике, претставника 



извршног одбора окружног народног одбора и претставника аграрних 
интересената на предлог извршног одбора окружног народног одбора и 
претставника шумских односно земљорадничких задруга на предлог главног 
задружног савеза народне републике, односно аутономне покрајине. 

Комисију народне републике за додељивање шума именује претседник владе 
народне републике. Ову комисију сачињавају: министар народне републике у чији 
ресор спада шумарство као претседник, а као чланови шумарски стручњак као 
претставник министарства народне републике у чији ресор спада шумарство, 
претставник министарства пољопривреде народне републике и претставник 
шумских односно земљорадничких задруга народне републике. 

Где народни одбори нису формирани у степену округа, законом народне 
републике предвидеће се именовање првостепених комисија за додељивање 
шума и шумских земљишта према потреби за више срезова заједно. У ове 
комисије улазе претставници оних извршних одбора среских народних одбора на 
чијој територији леже шуме и шумска земљишта о којима се доноси одлука и 
претставници аграрних интересената и задруга оних срезова на чијој се 
територији налазе аграрни интересенти. 

Члан 15. 

Молбе за додељивање шумских поседа упућују се окружним комисијама на 
чијим подручјима лежи тражени шумски посед или већина његове површине 
односно вредности. Молбе не подлеже плаћању такса. 

Члан 16. 

Комисије народних република доносе одлуке о томе која се површина шумских 
поседа издваја у сврху додељивања интересентима по чл. 8. и 13. овог закона и 
дају упутства за рад окружним комисијама. 

Решења о додељивању шуме и шумског земљишта доноси у првом степену 
окружна комисија. Ова решења подлеже одобрењу комисије народне републике 
која их може потврдити, преиначити или поништити. 

Против решења окружне комисије које се интересенту доставља после одлуке 
комисије народне републике о његовој потврди,  преиначењу или поништењу, има 
места жалби комисији народне републике у року од осам дана од уручења 
решења. 

Правоснажне одлуке о додељивању шуме и шумског земљишта достављају 
окружне комисије надлежним државним органима ради уписа у катастар и 
укњижбе у земљишне књиге на име додељеника. 

Члан 17. 

Народне републике донеће на основу овог основног закона своје законе о 
поступању са експроприсаним и конфискованим шумским поседима. 

Члан 18. 

Овлашћује се савезни Министар пољопривреде и шумарства да донесе 
упутства за извршење овог закона и да пропише правилник о начину утврђивања 
прихода експроприсаних и конфискованих шумских поседа по чл. 7. ст. 2. и чл. 10. 
овог закона. 

Члан 19. 



Овлашћује се Влада ФНРЈ да уредбом пропише услове отплате накнаде из чл. 
7. ст. 2. и чл. 10. овог закона. 

Члан 20. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана по објављивању у "Службеном листу 
Федеративне Народне Републике Југославије." 
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