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Установе аграрне реформе
Краљевине Југославије 1919–1941
АПСТРАКТУМ: У раду су наведене основне информације о
установама аграрне реформе у Краљевини Југославији (КСХС)
од 1919. до 1941. Прилог је настао на основу Историјске белешке у сумарном инвентару у обједињеном архивском фонду из
више установа аграрне реформе у КЈ.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: аграрна реформа, министри за аграрну реформу, министри за пољопривреду, закони, уредбе, организациона
структура, ствараоци архивске грађе, садржај архивске грађе,
стање архивске грађе.

У аграрној проблематици Краљевине Југославије (КСХС) 1919–1941,
аграрна реформа је представљала једно од значајних унутрашњих питања.
У прво време, после стварања југословенске државе Краљевства Срба,
Хрвата и Словенаца (1. децембра 1918), изгледа да у централној државној
управи нису били свесни да ће се аграрна реформа поставити као неодложно државно питање и нису јој придавали већи значај, јер у првом саставу
Министарског савета Краљевства СХС од 20. децембра 1918. није постојало
министарство за аграрну реформу.
Да се аграрна реформа наметнула као актуелно питање и да ће започети њено спровођење у Краљевству СХС показао је већ Проглас регента
Александра Карађорђевића од 24. децембра 1918/6. јануара 1919.1 Проглас
је представљао основу за правно регулисање аграрне реформе у КСХС, започето доношењем Претходних одредби за примену аграрне реформе 25.
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фебруара 1919.2 Надлежност за питања аграрне реформе у КСХС није била
дефинитивно разграничена, што показује члан 2 Уредбе о устројству Министарства пољопривреде од 19. децембра 1919,3 према којем је задатак
тог министарства био: „… ђ) да расправља и решава питања, која се тичу
аграрног права …“ Међутим, Претходне одредбе су предвиђале да је за решавање питања аграрне реформе задужено Министарство за социјалну политику, јер их је (први) потписао министар за социјалну политику Витомир
Кораћ.4
Надлежност одређеног министарства за питања аграрне реформе коначно је решена Указом регента Александра Карађорђевића од 2. априла
1919,5 којим је др Фрањо Пољак постављен за министра за аграрну реформу. Тај указ се уједно сматра актом о оснивању Министарства КСХС за
аграрну реформу. Други по редоследу министар за аграрну реформу постао
је 24. новембра 1919. др Хинко Кризман, за чијег министровања су регулисани надлежност и обим рада Министарства Уредбом о устројству Министарства за аграрну реформу од 12. фебруара 1920.6 Уредба је допуњена
Решењем о изменама у Уредби о устројству Министарства за аграрну реформу од 28. фебруара 1921.7 Кратко време, од 19. децембра до 17. маја
1920, министар за аграрну реформу био је др Иван Крниц, да би потом поново постављен др Хинко Кризман, који је на тој дужности остао до 1. јануара 1921. За време министровања др Хинка Кризмана започело је систематско правно регулисање и спровођење аграрне реформе у КСХС. Од 1. јануара до 18. јула 1921. министар за аграрну реформу био је Никола Узуновић, а
после њега Крста Љ. Милетић, који на тој дужности остао до 31. јула 1923.
Док је К. Љ. Милетић био министар за аграрну реформу донети су најзначајнији закони којима су регулисана питања аграрне реформе у КСХС
(њима су већином озакоњене уредбе, решења и правилници донети 1919–
1920). Од 31. јула 1923. до 27. јула 1924. министар за аграрну реформу био
је Милан Симоновић. При крају његовог мандата већ се јављују предлози
да се укине ово Министарство, што се интензивирало све до 1929. Од 27. јула до 27. новембра 1924. на месту министра за аграрну реформу био је Иван
Весењак, да би од тада до 29. априла 1925. ту дужност обављао др Хинко
Кризман, а од 29. априла до 18. јула 1925. Милан Симоновић.
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Службене новине КСХС, бр. 11, 27. фебруар 1919, 2–3.
Службене новине КСХС, бр. 5, 8. март 1919.
Првобитна организациона структура рада Министарства КСХС за социјалну политику
1918–1919. није сачувана, па се не зна која је организациона јединица била задужена за
аграрну реформу у КСХС.
Службене новине КСХС, бр. 27, 3. април 1919.
Службене новине КСХС, бр. 36, 18. фебруар 1920.
Службене новине КСХС, бр. 58, 15. март 1921.
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После доласка представника Хрватске сељачке странке у Народну
скупштину КСХС, њени припадници су ушли у Министарски савет КСХС,
а Павле Радић је 18. јула 1925. постао министар за аграрну реформу и на
том месту остао до 1. фебруара 1927 (уз прекид од 17. маја до 24. децембра
1926, када је министар био др Станко Шибеник). У време министровања П.
Радића обим аграрне реформе у КСХС је знатно сужен, а њена сврха и циљеви су значајно промењени на штету бројних аграрних интересената, а у
корист поседника аграрне земље.
Министар за аграрну реформу од 1. фебруара до 17. априла 1927. био
је Милан Симоновић, а од тада до 27. јула 1928. др Владимир Андрић. Последњи министар за аграрну реформу био је Дака Поповић, од 27. јула 1928.
до 6. јануара 1929.
Министарство за аграрну реформу се постепено гасило већ од 6. јануара 1929, када је заведена лична власт краља Александра Карађорђевића, јер
у Министарском савету КСХС није изабран министар већ заступник министра за аграрну реформу, што је de facto представљало укидање тог министарства. Заступници министра за аграрну реформу били су: од 6. до 14. јануара 1929. Лазар Радивојевић, а од тада до 3. априла 1929. др Ото Франгеш, министар пољопривреде.
На основу чл. 32 Закона о уређењу врховне државне управе од 31. марта 1929,8 који је ступио на снагу 3. априла 1929, Министарство за аграрну
реформу је и de iure престало да постоји, а послови аграрне реформе прешли су у Министарство пољопривреде и под његовом надлежношћу остали
све до избијања Другог светског рата на простору Краљевине Југославије 6.
априла 1941.
Министри пољопривреде Краљевине Југославије (од 3. септембра
1929) били су: др Ото Франгеш, од 6. јануара 1929. до 19. маја 1930; др
Станко Шибеник, од 19. маја 1930. до 19. априла 1931; Мирко Најдорфер,
од 19. јуна 1930. до 6. јануара 1932; Јурај Деметровић, од 6. јануара 1932. до
8. маја 1933; др Љубомир Томашић, од 8. маја до 20. октобра 1933; др Милан Сршкић, уједно и председник Министарског савета КЈ, од 20. октобра
1933. до 27. јануара 1934; заступник министра др Стјепан Сркуљ, од 27. јануара до 18. априла 1934; др Драгутин С. Којић, од 18. априла до 21. децембра 1934; др Драгутин Јанковић, од 21. децембра 1934. до 24. јуна 1935;
Светозар Станковић, од 24. јуна 1935. до 5. фебруара 1939; Никола Бешлић,
од 5. фебруара до 26. августа 1939; др Бранко Чубриловић, од 26. августа
1939. до 24. марта 1941; др Часлав Никитовић, од 24. марта до 27. марта
1941. и др Бранко Чубриловић од 27. марта до 6. априла 1941.
У периоду 1929–1941. постојала је интенција да се оконча аграрна реформа у КЈ, са настојањима да се она ликвидира на великим поседима у тзв.
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Северним крајевима, али је процес унутрашње колонизације интензивиран
у тзв. Јужним крајевима (Македонији и на Косову и Метохији) и Панчевачком риту, а у годинама пред избијање Другог светског рата делимично и у
тзв. Северним крајевима КЈ – у граничном појасу КЈ према Мађарској.

Установе и организациона структура стваралаца фонда
Унутрашња организација Министарства за аграрну реформу била је
предвиђена Уредбом о устројству Министарства за аграрну реформу од
12. фебруара 1920.9 Министарство је, као орган централне државне управе,
имало надлежност на целој територији КСХС, а вршило је највишу управну
власт над свим подручним установама. Задаци Министарства били су да
организује и води послове: стварања земљишног аграрног фонда, расподеле
аграрне земље, колонизације, репатрирања становништва, разрешавања и
уређења односа у поседовању земље (кметске, колонатске и др.) и унапређења аграрних односа у земљи.
Министарство је организовано у два одељења:
1. Опште одељење, које је имало одсеке:
1.
Кабинет министра
2.
Административно-персонални одсек
3.
Правни одсек
4.
Аграрно-статистички одсек.
2. Аграрно одељење, које је имало одсеке и пододсеке:
1.
Одсек за кметске, колонатске и сличне односе, који је имао:
– Пододсек за Босну и Херцеговину
– Пододсек за нове крајеве Србије и Црне Горе
– Пододсек за колонатске и сличне односе.
2.
Одсек за надзор, управу и ликвидацију великих поседа, који
је имао
– Пододсек за привремени закуп, експропријацију и поделу
великих поседа
– Пододсек за надзор, управу и ликвидацију великих поседа
3. Одсек за колонизацију, репатрирање и добровољце, који је имао:
– Пододсек за унутрашњу колонизацију и репатрирање
– Пододсек за добровољце.
4. Одсек за задругарство
5. Финансијски одсек
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6. Аграрно-технички одсек.
Уредбом је предвиђено да се у појединим областима Краљевине СХС
образују подручни извршни органи Министарства у виду аграрних дирекција, жупанијских (окружних) аграрних уреда, среских (котарских) повереника и комисија. Образовање аграрних дирекција предвиђено је у: Загребу
(образована 14. фебруара 1920), 10 Љубљани (16. јула 1920), 11 Сплиту, Сарајеву (20. јула 1920), 12 Цетињу, Новом Саду (7. јула 1920) 13 и Скопљу. Наредбом министра за аграрну реформу од 31. јануара 1922. издвојени су жупанијски аграрни уреди у Вуковару и Осијеку из Аграрне дирекције у Загребу и припојени Новосадској аграрној дирекцији са привременим седиштем у Београду.14 Министар је на основу чл. 6 Уредбе могао да према природи посла поједина одељења, одсеке и пододсеке спаја, дели или оснива
нове, што је учинио доносећи Решење о изменама у Уредби о устројству
Министарства за аграрну реформу од 28. фебруара 1921.15 По том Решењу,
створена је нова организација Министарства за аграрну реформу која се после није мењала све до укидања Министарства 1929. године.
Министарство КСХС за аграрну реформу је било дефинитивно подељено на:
1. Опште одељење, које је имало:
1. Кабинет министра
2. Административно-персонални одсек
3. Аграрно-технички одсек, који је имао пододсеке:
1. Геодетски
2. Грађевински
3. Статистички
2. Аграрно одељење, које је имало:
1. Правни одсек
2. Одсек за кметске (чивчијске), колонатске и сличне односе, који
је имао:
1. Пододсек за Босну и Херцеговину
2. Пододсек за нове крајеве Србије и Црне Горе
3. Пододсек за колонатске и сличне односе.
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Службене новине КСХС, бр. 39, 21. фебруар 1920.
Службене новине КСХС, бр. 164, 16. јул 1920.
Службене новине КСХС, бр. 165, 20. јул 1920.
Службене новине КСХС, бр. 160, 24. јул 1920.
Због измештеног “привременог седишта“, Новосадска аграрна дирекција називана је и
Београдска аграрна дирекција.
Службене новине КСХС, бр. 58, 15. март 1921.
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3. Одсек за надзор, управу и ликвидацију великих поседа, који је
имао:
1. Пододсек за привремени закуп, експропријацију и поделу
великих поседа
2. Пододсек за надзор, управу и ликвидацију великих поседа.
4. Финансијски одсек, који је имао:
1. Пододсек рачуноводствени
2. Пододсек административни
3. Пододсек банкарско-књиговодствени са благајном.
3. Одељење за колонизацију, које је имало:
а. Одсек за унутрашњу колонизацију и репатрирања
б. Одсек за задругарство
Највећи део послова аграрне реформе и колонизације спровођен је у
Министарству, а затим преко подручних и локалних установа у КСХС: жупанијских аграрних уреда и среских повереника, док су аграрне дирекције
добрим делом биле запостављене.
Аграрна реформа и колонизација у КСХС спровођена је по правним
прописима, од којих су посебно значајни:
Уредба о забрани отуђивања и оптерећења замљишта великих поседа
од 21. јула 1919,16 која је замењена Законом о забрани отуђивања и оптерећивања земљишта великих поседа од 20. маја 1922.17 Тај пропис је допуњен
Наредбом министра за аграрну реформу о издавању земљишта у закуп поседа преко 100 катастарских јутара, који не достижу максимум, од 16.
септембра 1920,18 а 4. јуна 1922. замењен Законом о издавању земљишта у
закуп оних поседа, који не достижу максимума одређеног у чл. 2. Закона о
забрани отуђивања и оптерећивања земљишта великих поседа.19
Ради контроле предстојеће деобе великих поседа 11. фебруара 1920.
донета је Наредба министра за аграрну реформу, издана у споразуму с министром пољопривреде и вода и с министром шума и рудника, о државном
надзору и државној Управи великих поседа,20 која је замењена Наредбом од
3. септембра 1920.21 Та Наредба је 20. маја 1922. замењена Законом о државном надзору и државној управи великих поседа,22 чиме је уведен држав-
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Службене новине КСХС, бр. 82, 12. август 1919.
Службене новине КСХС, бр. 276-XXXIX, 9. децембар 1922.
Службене новине КСХС, бр. 195/1921.
Службене новине КСХС, бр. 276-XXXIX, 9. децембар 1922.
Службене новине КСХС, бр. 42, 25. фебруар 1920.
Службене новине КСХС, бр. 232, 20. октобар 1920.
Службене новине КСХС, бр. 276-XXXIX, 9. децембар 1922.
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ни секвестар над великим земљишним поседима, над којима се вршила делимична експропријација у сврхе аграрне реформе. У Уредби о проведби
делимичне експропријације земљишта великих поседа за јавне интересе, колонизацију и изградњу чиновничких станова и вртова од 12. фебруара
1920,23 која је 4. јуна 1922. замењена Законом о проведби делимичне експропријације земљишта великих поседа за јавне интересе, колонизацију и изградњу чиновничких станова и вртова,24 налазиле су се и одредбе о експропријацији.
За насељавање и подмирење аграрних интересената земљишним поседима значајна је била Уредба о издавању земљишта великих поседа у четворогодишњи закуп од 3. септембра 1920,25 која је 20. маја 1922. замењена
Законом о издавању земљишта великих поседа у четворогодишњи закуп.26
За примену Уредбе од 3. септембра 1920. донет је 26. новембра 1920. Правилник о извршењу § 10. Уредбе Министарства за аграрну реформу од 3.
септембра 1920. бр. 14.140 о издавању земљишта великих поседа у четворогодишњи закуп.27
Ради деобе државних добара закупцима 19. новембра 1920. донет је
Правилник о поступку при деоби државних добара у сврхе аграрне реформе,28 који је 20. маја 1922. замењен Законом о поступку при деоби државних добара у сврхе аграрне реформе.29
Аграрна реформа у Босни и Херцеговини је спровођена према Наредби о провођењу Уредбе о поступању са беглучким земљама у Босни и Херцеговини од 12. маја 1921.30
Значајну улогу су имале аграрне заједнице, као услужне задруге за све
категорије аграрних интересената: добровољце, месне интересенте, унутрашње колонисте, оптанте, избеглице и друге аграрне насељенике. Њихово
оснивање је било предвиђено Решењем министра за аграрну реформу од
21. октобра 1920. бр. 10081 о оснивању аграрних заједница и Напутком министра за аграрну реформу од 9. новембра 1920. бр. 19.828 за оснивање
аграрних заједница (као задруга),31 које је замењено Законом о оснивању
23
24
25
26
27

28
29
30
31

Службене новине КСХС, бр. 37, 19. децембар 1920.
Службене новине КСХС, бр. 276-XXXIX, 9. децембар 1922.
Службене новине КСХС, бр. 204, 16. септембар 1920.
Службене новине КСХС, бр. 276-XXXIX, 9. децембар 1922.
Аgrarna reforma – zakoni, naredbe i raspisi, drugi deo, (izdanje Ministarstva za agrarnu reformu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u Beogradu; sabrao dr Josip Tučkorić), Zagreb
1925, 90–91.
Службене новине КСХС, бр. 195/1921.
Службене новине КСХС, бр. 276-XXXIX, 9. децембар 1922.
Службене новине КСХС, бр. 135, 10. јун 1921.
Agrarna reforma, uredbe, naredbe i raspisi, izdanje Ministarstva za agrarnu reformu KSHS u
Beogradu, Zagreb 1920, 281–290.
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аграрних заједница (као задруга) од 20. маја 1922.32 У Новом Саду је 1923.
основан Савез аграрних заједница за Банат, Бачку и Срем (као задруга), при
чему му се није проширила надлежност на Банат, јер ће у Великом Бечкереку 1924. бити основан Савез аграрних кредитних задруга (са ограниченим
јемством). Савез аграрних заједница за Славонију и Барању имао је седиште у Осијеку.33 Савези аграрних заједница постојали су и у другим крајевима КСХС (КЈ).
До краја 1924, велики земљишни поседи, који су делимично експроприсани, већ су били подељени између бројних аграрних интересената, а од
тада доношене мере – факултативног откупа земљишта и ревизије аграрних
објеката и субјеката у области аграрне реформе – добијале су другачији
смисао у односу на првобитне интенције задовољења земљом беземљаша и
ситних поседника. Већ од 1925. доносе се правни прописи који отежавају
спровођење аграрне реформе и колонизације у КСХС. Најзначајнији такви
прописи су: Наредба о дефинитивном утврђивању објеката и субјеката
аграрне реформе, те ревизији надељења аграрних интересената, колониста и добровољаца од 2. марта 1925,34 Наредба о утврђивању објеката и
субјеката аграрне реформе бр. 21725,35 од 30. маја 1925, која је измењена и
допуњена Изменама и допунама Наредбе бр. 21.725, од 15. фебруара 1926.36
Сви ови законски и други прописи о аграрној реформи и насељавању
који су донети 1919–1929, значајно су утицали на решавање питања аграрне
реформе и насељавања у КСХС.
*
Пошто је Министарство за аграрну реформу, по Закону о уређењу врховне државне управе од 31. марта 1929,37 престало да постоји, послови
аграрне реформе и колонизације прешли су у надлежност Министарства пољопривреде. По том Закону ђенерал Петар Живковић, председник Министарског савета и министар унутрашњих послова КСХС, донео је Уредбу о
подели на одељења Председништва Министарског савета и министарста32
33

34

35

36

37

Службене новине КСХС, бр. XXXVI-278, 17. новембар 1922.
Савези аграрних заједница постојали су и у другим подручјима КСХС(КЈ) са седиштима у Скопљу и Загребу, а њима слични савези земљорадничких или сељачких задруга и
задруга за пољопривредни кредит у Београду, Загребу, Сарајеву, Новом Саду, Скопљу,
Нишу и Љубљани. Савези земљорадничких задруга, као земљорадничких кредитних
установа, били су чланови Главног земљорадничког савеза Краљевине Југославије.
Наредба о дефинитивном утврђивању објеката и субјеката аграрне реформе, те ревизији надељења аграрних интересената, колониста и добровољаца, Службене новине
КСХС, бр. 67-XIII, 26. март 1925.
Наредба о утврђивању објеката и субјеката аграрне реформе бр. 21725, Службене новине КСХС, бр. 130-XXVI, 13. јун 1925.
Измене и допуне Наредбе бр. 21.725, Службене новине КСХС, бр. 41-XII, 23. фебруар
1926.
Службене новине КСХС, бр. 78-XXXII, 3. април 1929.
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ва од 19. априла 1929.38 По тој Уредби, Министарство пољопривреде је радило у пет одељења, међу којима је било и Одељење за аграрну реформу.
Одељење је било надлежно за: ликвидацију великих поседа у тзв. Северним
крајевима, ликвидацију аграрних односа у тзв. Јужној Србији, Босни и Херцеговини и Далмацији, спровођење колонизације у јужним и северним крајевима КСХС, комасације и друге послове.
Укидањем Министарства за аграрну реформу укинуте су и подручне
аграрне установе (аграрне дирекције, жупанијски аграрни уреди и срески
аграрни повереници), а формиране подручне – обласне комисије за ликвидацију аграрне реформе. Послови аграрне реформе прешли су под Министарство пољопривреде и надлештва пољопривредних одељења бановинских управа и пољопривредних одсека среских начелстава.
Министар пољопривреде је донео Уредбу о уређењу Министарства
пољопривреде од 31. јула 1929,39 по којој је Министарство подељено на одељења са одсецима, а уређени су и подручни органи Министарства на подручју КСХС(КЈ). По Уредби, унутар Општег одељења постојао је и Финансијски одсек аграрне реформе, али су сви остали послови аграрне реформе
и колонизације подведени под Одељење за аграрну реформу, које је подељено на:
1. Одсек за Северне крајеве
2. Одсек за Јужне крајеве.
Одсеци Одељења за аграрну реформу били су надлежни за ликвидацију аграрне реформе на великим поседима и њихову поделу бројним аграрним интересентима (углавном у Северним крајевима КСХС), колонизацију
тзв. Јужних крајева и решавање аграрних односа у Јужној Србији, Босни и
Херцеговини и Далмацији.
Ова Уредба је замењена Законом о уређењу Министарства пољопривреде од 25. марта 1930,40 по коме су послови аграрне реформе и колонизације потпали под Одељење за аграрну политику и аграрно-правне послове.
Одељење се делило на послове:
1. за Северне крајеве
2. за Јужне крајеве
3. у Северним и Јужним крајевима.
Министар пољопривреде Краљевине Југославије је 25. новембра 1930.
донео Уредбу о делокругу и називу појединих одсека Министарства пољо-

38
39
40

Службене новине КСХС, бр. 94-XXXIX, 22. април 1929.
Службене новине КСХС, бр. 185-LXXVI, 10. август 1929.
Службене новине КЈ, бр. 71-XXV, 28. март 1930.
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привреде,41 по којој се Одељење за аграрну политику и аграрно-правне послове делило на:
1. Одсек за Северне крајеве
2. Одсек за Јужне крајеве
3. Финансијски одсек.
Услед међународних обзира, врховна управа Краљевине Југославије је
настојала да оконча са мерама аграрне реформе у земљи, али и да насељава
бројне земљом ненадељене аграрне интересенте у тзв. Северним крајевима
а нарочито у тзв. Јужним крајевима КЈ – Македонији и на Косову и Метохији. Такве тенденције пратило је доношење закона међу којима се посебно
издвајају: Закон о ликвидацији аграрне реформе на великим поседима од 11.
јуна 193142 (већином у тзв. Северним крајевима) и Закон о насељавању Јужних крајева од 11. јуна 1931,43 који се односио на Македонију и Косово и
Метохију. По Закону о насељавању Јужних крајева формирано је Врховно
повереништво аграрне реформе у Скопљу, које ће имати велики значај у
спровођењу аграрне реформе и колонизације у овим крајевима земље. Сви
остали правни прописи из ове области који су доношени до 1941. били су
мањег значаја.
Наведена организација Министарства пољопривреде за послове аграрне реформе и колонизације остала је до 6. априла 1941, с тим што су делови
послова пољопривреде (међу којима и аграрне реформе), у складу са формирањем Бановине Хрватске у Краљевини Југославији 26. августа 1939,
пренети са централних органа КЈ на Бановину Хрватску по Уредби о преносу послова пољопривреде са државе на Бановину Хрватску од 28. новембра
1939.44 По Уредби о преносу на Бановину Хрватску одговарајућег дела државних фондова који се односе на послове пренете у надлежност Бановине
Хрватске, као и будућих прихода тих фондова од 30. јануара 1941,45 у надлежност Бановине Хрватске пренет је део Колонизационог фонда Министарства пољопривреде КЈ. Таква организација установа аграрне реформе у
КЈ остала је до рата 1941.
*
Архивска грађа у обједињеном архивском фонду Установе аграрне реформе Краљевине Југославије 1919–1941. настајала је од разних стваралаца
грађе, који су се бавили питањима аграрне реформе и колонизације у
КЈ/КСХС 1919–1944. Архивска грађа тих бројних стваралаца, односно државних установа у овом обједињеном фонду – од највиших до подручних –
41
42
43
44
45

Службене новине КЈ, бр. 295-CIII, 24. децембар 1930.
Службене новине КЈ, бр. 142-XLVII, 26. јун 1931.
Службене новине КЈ, бр. 134-XLIII, 17. јун 1931.
Службене новине КЈ, бр. 282-XCIX, 8. децембар 1939.
Службене новине КЈ, бр. 34-XVII, 13. фебруар 1941.
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сачувана је у промилима. Није сачувана грађа Министарства пољопривреде
у делу који се односио на питања аграрне реформе, већ само остаци архивске грађе неких његових подручних органа – комисијâ за ликвидацију
аграрне реформе. За ову у траговима сачувану архивску грађу разних стваралаца о питањима аграрне реформе у КЈ(КСХС), нису сачуване регистратурске књиге (деловодни протоколи, именски или предметни регистри и др.).
Фрагментарно сачувану архивску грађу стварала су два основна ствараоца – Министарство КСХС за аграрну реформу и Министарство пољопривреде КЈ, нарочито више подручних органа аграрне реформе Министарства пољопривреде КЈ: Врховно повереништво аграрне реформе у Скопљу
са Главним аграрним повереништвом – Скопље, Савез архивских заједница
– Скопље, Комисија за ликвидацију аграрне реформе – Нови Сад, Комисија
за ликвидацију аграрне реформе – Петровград, Комисија за ликвидацију
аграрне реформе – Вуковар, Комисија за ликвидацију аграрне реформе –
Осијек.
Архивска грађа, односно остаци архивске грађе бројних стваралаца
фонда, нужно је морала да се архивистички среди и обради по принципу
слободне провенијенције – облик организационо-хронолошке структуре.
Архивска грађа је сређена по утврђеним ствараоцима грађе, а унутар њих
по хронолошком редоследу настајања. Детаљнија класификација фрагментарних остатака архивске грађе бројних стваралаца на групе, подгрупе и
друго није била сврсисходна и није рађена.

Стање и значај архивске грађе фонда
Физичко стање архивске грађе је доста добро. Многи документи носе
ознаке припадности стваралаца фонда. Највећи део архивске грађе је оригиналан, а њена аутентичност је веродостојна.
Будући да су аграрна реформа и колонизација биле једно од најзначајнијих питања КЈ(КСХС), фрагментарна архивска грађа у овом обједињеном
архивском фонду има велики историјски значај. Проучавање историјата
аграрне реформе у КЈ(КСХС), у свим њеним сегментима, било би веома
отежано, а у многоме и онемогућено, да нису сачувани и ови остаци архивске грађе. Бројни истраживачи су већ користили грађу овога фонда у својим
научним и другим радовима, а интересовање за њу и даље расте.
Информативно средство за овај обједињени архивски фонд је Сумарни
инвентар. Као помоћно информативно средство у Сумарном инвентару дат
је Регистар имена добровољаца, насељеника и месних аграрних интересената који су тражили или добили земљу на подручју Врховног аграрног повереништва у Скопљу. При цитирању коришћене архивске грађе овога фонда истраживачи треба да наведу сигнатуру, која се састоји од ознаке Архива
Југославије (бивши назив Архива СЦГ), броја фонда АЈ-96, броја фасцикле
(1- 46) и броја архивске јединице (1-131).

