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Поштовани, 
Обавештавамо вас да је Савез јеврејских општина Србије трајно искључио из свог 
чланства једног од оснивача Савеза, Јеврејску општину Земун. Ова одлука донета 
је на седници Извршног одбора Савеза одржаног 25. јуна 2017. године.  Одлука је 
донета тако што је нашем заступнику у том одбору, противно Статуту Савеза, 
трајно забрањен рад у свим органима Савеза. Ненад Фогел у свим органима 
Савеза и наступима ван заједнице извршава одлуке Извршног одбора и 
Скупштине Јеврејске општине Земун, у складу са Статутом ЈО Земун који је 
усклађен са Статутом Савеза ЈО Србије, и о резултатима својих активности 
редовно и веродостојно обавештава све органе ЈО Земун. Јеврејска општина 
Земун не види ниједан оправдани разлог да мења свог легално изабраног 
председника, Ненада Фогела, који је члан Извршног одбора Савеза по функцији 
(није изборно место). Зато се обраћамо влади Републике Србије да нам помогне у 
добијању средстава која нам припадају по Закону о отклањању последица 
одузимања имовине жртвама Холокауста које немају живих наследника. 

Одлуком председника Савеза Роберта Сабадоша више од три месеца Јеврејској 
општини Земун је обустављена уплата дела средстава који Република Србија 
уплаћује на буџетски рачун Савеза за рад „Савеза и јеврејске општине“ (члан 22. 
Закона). Уназад три месеца шест пута смо писмено тражили од председника 
Сабадоша да средства која нам припадају по интерној расподели Савез такође 
уплаћује на буџетски рачун наше Општине. Председник Савеза упорно одбија наш 
захтев као и сваку комуникацију са Јеврејском општином Земун. Због тих одбијања 
смо се консултовали са Министарством финансија Републике Србије и добили 
одговор да они не виде разлог због кога Јеврејска општина Земун не би могла да 
прима средства на буџетски рачун. Савез је у својој одлуци коју је проследио свим 
јеврејским општинама предвидео као могућност и отварање буџетског или 
пословног рачуна. Неуплаћивање средстава, која по Закону о отклањању 
последица одузимања имовине жртвама Холокауста које немају живих 
наследника припадају ЈО Земун наноси јој велику штету у њеном свакодневном 

раду. На тај начин смо били присиљени да одустанемо од реализације већ 
припремљених пројеката из области едукације, сарадње са окружењем као и 
неговања и очувања јеврејске традиције. Овим противправним поступцима Савез 
је нанео велику штету у решавању свакодневних потреба чланова Јеврејске 
општине Земун. 
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Зато вас молимо да средства која припадају Јеврејској општини Земун, по интерној 
расподели унутар Савеза, Министарство финасија Републике Србије уплаћује 
директно Јеврејској општини Земун на буџетски рачун број 840-21759763-93. Ради 
се, на дан 6. јул 2017 године, о средствима предвиђеним за редовни рад јеврејских 
општина у износу од 315.000,00 рсд и о износу од  486.000,00  рсд на име 
адвокатских услуга за потраживање некретнина која би могле да припадну 
Јеврејској општини Земун по поменутом Закону. 
У прилогу вам достављамо део преписке коју смо водили са руководством Савеза. 
О стању у Савезу можете се информисати и на сајту ЈО Земун www.joz.rs   
За сва додатна питања стојимо вам на располагању. 
 
У име извршног одбора Јеврејске општине Земун 
Председник Ненад Фогел 
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