
Закон о ликвидацији аграрне реформе вршене до 
6. априла 1941. године на великим поседима у 

Аутономној Покрајини Војводини  
Закон је објављен у "Службеном 

гласнику НРС", бр. 9/47 и 58/54. Види: 
Решење УС РС IУ број 238/89 - 40/91-

1531. Види: Одлуку УС РС I У број 
238/89 - 82/92-2854.  

Члан 1.  

По прописима овог Закона извршиће се ликвидација аграрне 
реформе на великим поседима у Аутономној покрајини Војводини 
која до 6. априла 1941. године није завршена.  

Члан 2.  

- није уставан -  
  

Члан 3.  

- није уставан -  
  

Члан 4.  

- није уставан -  
  

Члан 5.  

Упис права власништва у земљишне књиге на лица која 
испуњавају услове из чл. 2, 3 и 4 овог Закона, односно на чланове 
његове уже породице, извршиће се по прописима који важе у 
поступку за извршење аграрне реформе по Закону о аграрној 
реформи и унутрашњој колонизацији од 14. новембра 1945. 
године.  

Члан 6.  

Експропријационе одлуке као и уговори о факултативном откупу 
који до 6. априла 1941. године нису проведени кроз земљишне 
књиге, провешће се кроз земљишне књиге, изузев одредаба:  



1) о висини оштете власницима великих поседа и висини 
доприноса који су власници великих поседа плаћали држави за 
покриће управних трошкова и колонизацију;  

2) о висини оштете и годишњих ануитета које су аграрни 
субјекти плаћали за добијено земљиште и висини доприноса од 
утврђене цене коју су плаћали Колонизационом фонду;  

3) о стављању хипотеке на експроприсаним некретнинама у 
корист државе до коначне исплате;  

4) о праву залога Савеза аграрних заједница за дуговања 
аграрних субјеката аграрним заједницама и њиховим савезима 
уколико су ови дугови учињени ради набавке цигала и црепа и 
осталог грађевинског материјала за подизање кућа и других 
пољопривредних зграда, ради набавке живог и мртвог 
пољопривредног инвентара, као и због неплаћених трошкова за 
премер земљишта и састављање техничких елабората.  

Одредбе од 1-4 овог члана које су на основу одлука о 
експропријацији и уговора о факултативном откупу уписане у 
земљишне књиге бришу се.  

Члан 7.  

Отписују се дугови аграрних заједница и њихових савеза 
Колонизационом фонду учињени у корист аграрних субјеката ради 
набавке цигала, црепа и осталог грађевинског материјала за 
подизање кућа и других пољопривредних зграда, ради набавке 
живог и мртвог пољопривредног инвентара и исплате трошкова за 
премер земљишта и састављање техничких елабората.  

Члан 8.  

Власницима чији су поседи експроприсани по прописима раније 
аграрне реформе на великим поседима не исплаћује се никаква 
накнада за експроприсано земљиште, зграде, постројења на 
поседу нити за живи и мртви пољопривредни инвентар.  

Члан 9.  

Закупнина која је исплаћивана на основу начелних решења о 
додељивању земље неће се исплаћивати.  

Члан 10.  

Непокретности које су пре 1. децембра 1918. године додељене 
појединим домаћинствима по основу колонизације, а још нису 
уписане у земљишне књиге на колонисте сматрају се њиховим 
власништвом.  



На захтев интересената надлежни срески судови у 
ванпарничном поступку расправиће овакве случајеве и одлучити 
на које ће се држаоце ових непокретности укњижити право 
власништва.  

Одредбе Закона о аграрној реформи и унутрашњој колонизацији 
о забрани отуђења и осталим ограничењима власништва неће се 
примењивати на непокретности из ст. 1. овог члана.  

Члан 11.  

У свему осталом важе прописи Закона о аграрној реформи и 
унутрашњој колонизацији од 14. новембра 1945. године.  

Члан 12.  

Овај Закон ступа на снагу даном објављивања у "Службеном 
гласнику Народне Републике Србије".  

 
Бр. 373 
У Београду, 22. фебруара 1947. године 

Президијум Народне скупштине 
Народне Републике Србије 

Секретар, 

Др. Мил Влајковић, с. 
р. 

  

Претседник, 

Синиша Станковић, 
с. р. 

 


