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POSEBAN DOPRINOS ŠUMA IMOVNIH OPĆINA 
ZA OPĆEDRUŠTVENE POTREBE 

OSKAR PlSKOBIC 

Inž. Šumarstva, 41000 ZAGREB, Proleterskih brigada 224/IV 

Pisac sažeto prikazuje imovno stanje (količinu šumskih površina i Šumske mase) 
imovnih općina, te njihovu ulogu u financijskom i materijalnom pomaganju opće
društvenih potreba za vrijeme njihova postojanja na određenom području SR Hrvat
ske i AP Vojvodine. Vrijednost njihove pomoći preračunata u dinare godine 1983. 
iznosila je 902,043.968,00 dinara. Ta financijska pomoć imala je blagotvorne i djelo
tvorne učinke u životu naroda, a napose na teritoriju samih imovnih općina. Prilog 

se zasniva na odgovarajućoj literaturi. 

Zakon o šumama iz 1929. godine, odnosno prvi zakon o šumama koji je 
važio za cijelo područje cijele Jugoslavije, s obzirom na vlasništvo razlikovao je 
državne i nedržavne šume (§ 1). »Državne šume su one«, stoji doslovno u § 2, 
»•koje su po ma kojoj pravnoj osnovi postale državnom svojinom kao i one, na 
koje niko zakonskim putem nije pribavio pravo svojine.« Prema § 4. «u ne
državne šume spadaju šume samoupravnih tijela, plemenske Šume, Šume imov
nih općina i zemljišnih zajednica i drugih sličnih korporacija kao i sve šume 
privatnih osoba«. Dodajemo da su status samoupravnih tijela imale gradske 
općine, seoske općine i sela, plemenske Sume postojale su u Crnoj Gori, a od 
»drugih samoupravnih tijela« u Hrvatskoj bile su šume »»Plemenite općine Turo
polje«. U Hrvatskoj su seoske šume postojale u južnoj Hrvatskoj (Dalmaciji), a 
Šumski posjed pojedinog sela poklapao se s katastarskom općinom. 

Zakon o Šumama iz 1929, godine gospodarenje sa šumama određenih kate
gorija vlasništva ili namjene stavio je pod »osobiti javni nadzor« (§ 56). Za šume 
pod osobitim javnim nadzorom Zakon je, u § 57, propisao gospodarenje po na
čelu stroge potrajnosti i dužnost vlasnika da izradi plan šumskoga gospodarenja. 
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