
    

J E V R E J S K A  O P Š T I N A  Z E M U N  

11080 Zemun, Dubrovačka 21 

tel/fax: 011 2195-626 

e-mail: jozemun@eunet.rs 

web site:http://joz.rs 

  

 

No.56/18 

Београд, 25.12.2018. 

 

 

 
ПРВОМ ОСНОВНОМ ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ БЕОГРАДУ 
Булевар Зорана Ђинђића 104 
БЕОГРАД 
 
 
На основу члана 280.ЗКП подноси се  
 
КРИВИЧНА ПРИЈАВА 
 
Против Роберта Сабадоша, који је у функцији председника Савеза јеврејских 
општина Србије, чије је седиште у Београду, ул.Краља Петра 71а,  током 2017. и 
првом половином 2018.године, као службено лице искоришћавањем свог 
службеног положаја и законских овлашћења, односно невршењем своје службене 
дужности нанео штету и повредио права следећих правних и физичких лица и то: 
-што је супротно члану 22.став 1.тачка 5. Закона о отклањању последица 
одузимања имовине жртвама холокауста који немају живих законских наследника 
("Сл.гласник РС" бр.13/2016) невршењем своје аслужбене дужности омогућио да 
се ускрати финансијска подршка преживелим жртвама холокауста у висини од 
50,35% од законски прдвиђених и дозначених средстава и тако им нанео штету у 
износу од укупно 12.789.613,95 динара у 2017.години; 
-што искоришћавањем свог службеног положаја није дозволио председнику 
Јеврејске општине Земун да учествује у раду Извршног одбора на седници 
одржаној 10.12.2017.године када је одлучивано о додели средстава по конкурсу за 
научно истраживачке пројекте и утицао да Извршни одбор Савеза не донесе 
одлуку о исплати 1.360.000,00 динара Јеврејској општини Земун за пријављене 
пројекте сачињене 2017.године; У овом делу подносим кривичну пријаву против 
чланова Извршног одбора Савеза који су донели такву одлуку на седници 
одржаној 10.12.2017. То су: Роберт Сабадош, председник, Рубен Дајч, Мирко 
Адам, Горан Леви, Федор  Фишл, Арон Фукс, Сандра Папо Фишер, Миодраг Фишер, 
Александар Гаон, Соња Дарваш, Јошуа Штрајнфелд, Радмила Петровић, 
М.Цабафи, Љиљана Попов, Мирослава Панић, Давид Монтијас, Бранко Шнап, 
Рабин Исак Асиел, Томислав Видаковић, Данијел Kовач 
-што је невршењем своје службене дужности омогућио да се без одлуке Извршног 
одбора Савеза исплати на штету Савеза износ од 2.586.753,23 динара непознатом 
лицу на име организације сусрета "Лимуд кешет"; 
-што је супротно одлуци донетој на 135.седници Извршног одбора Савеза, 
одржаној 16.7.2017.године да се слободна новчана средства пласирају код 
Рајфајзен банке у Београду, невршењем своје службене дужности омогућио да се 
без доношења нове одлуке и супротно члану 22.став 3. Закона средства у износу 
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од 49.000.000,00 динара пребаце у инвестициони фонд Комерцијалне банке 
а.д.Београд.   
 
чиме је учинио кривично дело злоупотребе службеног положаја из члана 
359.Кривичног законика. 
 
ДОКАЗИ: 
 

1. Извештај независног ревизора "РЕВИЗИЈА ПЛУС ПРО" доо.Београд o 
налазима чињеничног стања усклађености извештаја о управљању 
приходима остварењним по основу Закона о отклањању последица 
одузимања имовине жртвама холокауста који немају живих законских 
наследника за период од 1.1. до 31.12.2017.године, 

2. Појашњење независног ревизора "РЕВИЗИЈА ПЛУС ПРО" д.оо.Београд од 
28.6.2018. 

3. Примедбе на горњи извештај независног ревизора од стране председника 
Јеврејских општина Београд, Земун, Приштина и Кикинда од 20.7.2018. 

4. Извештај Одбора за надзор формираног по Закону од 29.10.2018. 
5. Примедбе Јеврејске општине Земун упућене Одбору за надзор 20.11.2018. 
6. Саслушање сведока Фогел Ненада, председника Јеврејске општине Земун 
7. Саслушање свих чланова Извршног одбора Савеза који су учествовали у 

доношењу горе наведених одлука, 
8. Одлуке о расписивању конкурса и списак пријављених пројеката, као и 

списак усвојених пројеката на седници ИО Савеза од 10.12.2017. Писмо 
којим се обавештавају јеврејске општине да је председник Савеза Роберт 
Сабадош одлучио да се сви пројекти награде без мишљења надлежних 
комисија. Записник са седнице ИО Савеза од 10.12.2017. Текстове интерних 
и јавног позива за финансирање пројеката. Све пратеће Одлуке које је 
Савез доносио у току 2018, а везане су за реализацију пројеката и пројектне 
документације.  

9. Ревизија пословања Савеза јеврејских општина Србије у 2017. и 
2018.годинигодини од стране ДРИ. 

 
 
 
Образложење 
 
1.Законом о отклањању последица одузимања имовине жртвама холокауста који 
немају живих законских наследника прописано је у члану 22. да Савез Јеврејских 
општина Србије и јеврејске општине управљају приходима и усмеравају их, између 
осталог (тачка 5.првог става), у финансијску подршку преживелим жртвама 
Холокауста које су имале пребивалиште на територији Републике Србије у време 
Холокауста и које тренутно живе у Републици Србији или иностранству. 
 
Ставом 2.наведеног члана прописано је да су Савез и јеврејске општине дужне да 
у наведеном циљу на годишњем нивоу издвајају 20% прихода у периоду од 
најмање десет година од дана ступања на снагу овог закона и да при томе 
обезбеде једнак износ финансијске помоћи свим преживелим жртвама Холокауста 
српског порекла, без обзира на њихово прбивалиште или тренутно боравиште. 
 
Наведена средства у висини од 20% прихода чине: 



    

-20% од буџетских средстава у наредних 10 година која Република Србија 
обезбеђује у укупном износу од 950.000 евра на нивоу календарске године, а на 
период од 25 година почев од 1.1.2017.године (члан 9. Закона);    
-20% од свих прихода јеврејске општине у наредних 10 година остварени 
управљањем имовином на којој се утврди право својине јеврејске општине (Члан 
2.став 1.тачка 9.Закона). 
 
У 2017.години Савез је по овом основу био дужан да преживелим жртвама 
холокауста уплати укупан износ од 25.399.265,35 динара. У овај износ ушла су и 
средства која су за те потребе уплатиле Јеврејске општине Београд и Кикинда у 
укупном износу од 2.250.767,35 динара. Међутим, Савез је исплатио преживелим 
жртвама Холокауста само 12.609.651,40 динара (табела број 4 Извештаја 
независног ревизора и тачка 8.Примедби – доказ број 2), што значи да им је нанео 
штету у укупном износу од 12.789.613,95 динара. 
 
 
2. За реализацију пројеката у 2017. години садржаних у члану 22. Став 1,2,3 и 4 
Закона, Извршни одбор Савеза је усвојио текстове интерних и јавног позива за 
финансирање пројеката, формуларе за пријаву, прописао обавезне елементе 
пријаве и исте објавио на свом сајту 31.07.2017. године и доставио јеврејским 
општинама. Интерним позивом предвиђено је да комисија коју образује Извршни 
одбор Савеза јеврејских општина Србије предлаже одабир пројеката и доноси 
коначну одлуку о поднетом пројекту и одобрењу средстава. На 136. седници 
Извршног одбора Савеза ЈОС, одржаној 10.12.2017. године. – чланови Извршног 
одбора су, у оквиру тачке 4 – предлог расподеле средстава за пројекте по 
интерном и јавном позиву, инфомисани о броју пристиглих радова по објављеним 
конкурсима по сваком конкурсу понаособ, без навођења назива пројеката. 
Супротно Закону , на предлог Роберта Сабадоша и известиоца на седници ИО 
Савеза одржаној 10.12.2017. Сандре Папо Фишер, донета је одлука да се сви 
приспели пројекти из јеврејских општина награде са траженим износима, једино су, 
без образложења одбачени пројекти из ЈО Земуна.  
Јавни позив за реализацију пројеката у 2018. години, је објављен на интернет 
страници Савеза 5.06.2018. године. Рок за пријаву захтева је био 05.07.2018. 
године. Извршен је одабир пројеката на седници ИО Савеза 23.10.2018. на основу 
одлуке Комисије која је формирана на 138. Седници ИО Савеза за ове намене. 
Одлука о критеријумима и мерилима за финансирање пројеката донета је 
18.11.2018. на седници ИО Савеза. Одлука о финансирању пројеката донета је пре 
усвајања критеријума и мерила. Иначе, у самој Одлуци о критеријумима и 
мерилима неме мерила, па на основу такве Одлуке се не могу ни доности одабири 
пројеката. Указујемо на чињеницу да Савез од почетка крши Закон тиме што 
објављује „јавне конкурсе“ иако они нису предвиђени Законом. На тај начин 
директно наноси штету јеврејским општинама које желе да реализују своје 
пројекте, излажући их непримереној конкуренцији научних института и појединаца, 
који се узгред буди речено посебно финансирају из буџета Републике Србије.  
 
3.Лимуд кешет је сусрет Јевреја из Србије који је od 8. дo 10.12. 2017. одржан у 
Суботици. Средства за финансирање таквог сусрета нису предвиђена буџетом 
Савеза за 2017. а није донета ни одлука Извршног одбора да се средства издвоје 
за ту манифестацију. Непознато је коме су средства уплаћена. 
 



    

4.Члан 22.став 3. Закона прописује да Савез и јеврејске општине могу депоновати 
део прихода на штедне рачуне у банкама у циљу финансирања будућих 
активности прописаних у ставу првом наведеног члана.  
 
Извршни одбор Савеза је на 135.седници одржаној 16.7.2017.године донео одлуку 
да се средства, не наводећи износ, пласирају код Рајфајзен банке а.д.Београд, али 
су потом, без доношења нове одлуке, средства у износу од 49.000.000,00 динара 
пласирана у инвестициони фонд Комерцијалне банке а.д. Београд (Извештај 
независног ревизора и тачка 2.Примедби – доказ број 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ 
                                                                   Јеврејска општина Земун 
                                                                               

                                                                         
                                                                   Ненад Фогел, председник 


