Београд, 22. 7. 2019. године
Госпођа Нела Кубуровић
Министар правде
Министарство правде
Немањина 22-26
БЕОГРАД

Уважена госпођо Кубуровић,
Дозволите ми да у име Већа Јеврејске општине Београд и своје лично име изразим жаљење
због притиска на институције и Вас лично које спроводи интересна група унутар јеврејске
заједнице Србије. Њихове гласне и по правилу врло личне оптужбе уопште не одговарају
истини, о чему сте, верујемо и сами добро упознати. Ипак, дозволите ми да у најкраћем
подсетим на основне чињенице.
Такозвани сукоб у Јеврејској заједници Србије је исфабрикован.
Све почиње у пролеће 2018. године након извештаја владиног Одбора за надзор спровођења
Закона о отклањању последица одузимања имовине жртвама холокауста без живих
законских наследника за 2017 годину који је показао да новац који јеврејским општинама
распоређује невелика административно-сервисна кровна организација "Савез јеврејских
општина Србије" – СЈОС завршава у инвестиционим фондовима(!?) уместо жртвама
холокауста.
По примитку овако забрињавајућег извештаја, ми смо, иако још увек ново али енергично и
посвећено руководство ЈО Београд, одмах реаговали. И нисмо били сами у томе.
Користећи одредбе Статута СЈОС, јеврејске општине Београд, Кикинда, Приштина и Земун су,
дана 1.7.2018. године, на ванредној изборној скупштини, уз пуни кворум и представљајући
67% свих Јевреја Србије, иницирали и спровели смену председника СЈОС г. Роберта Сабадоша
и изабрали новог председника, умереног кандидата беспрекорне биографије г. Игора
Гинзберга.
Смењени председник Сабадош, по занимању адвокат из Суботице, реагује тужбом против горе
побројаних општина и, ево већ више од годину дана судским поступком одлаже своју смену,
суочење са одговорношћу и упис господина Игора Гинзберга у Регистар цркава и верских
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организација који се води код Вашег министарства као новог председника и овлашћеног лица
СЈОС.
Иницирањем судског спора, господин Сабадош је створио временски оквир за спровођење до
сада незапамћене кампање чији је циљ довођење марионетске управе на чело највеће
општине – Јеврејске општине Београд, која је сама довољно велика да кључно утиче на избор
или реизбор функционера СЈОС. Уколико господин Сабадош успе у свом науму, можемо
очекивати не само да ћемо га и убудуће дуго гледати на тој функцији, већ и да ће се
злоупотребе са средствима које је установио Одбор за надзор још 2017. године наставити.
Овакав сценарио се може очекивати јер би интересна група остварењем једновремене
контроле над СЈОС и ЈОБ, практично остварила потпуну недодирљивост и несмењивост.
Непосредни повод за моје данашње обраћање је писмо које вам је упутио рабин, господин
Исак Асиел дана 19.7.2019. године. У том писму господин Асиел изрекао је низ нетачности у
маниру који се у политичком маркетингу назива "спин". У нашем случају, ова интересна група
нама – легалном руководству ЈОБ - приписује све преступе које сама чини.
Г. Асијел, кога иначе поставља и плаћа СЈОС, у свом писму каже: "Чланство ЈОБ-а је два пута
(2.децембра 2018. и 17. марта 2019.) сменило г. Медића, а Министарство правде је одбило
упис новог председника г. Александра Јинкера у регистар...)
Међутим, захтев за упис господина Александра Јинкера у Регистар цркава и верских
организација је на граници гротеске.
И без уласка у детаљну хронологију непоштовања Статута и других аката од стране ове
интересне групе, довољно је само подсетити да је скуп на којем је господин Јинкер "изабран"
за новог председника ЈОБ одржан 17.3.2019. године у згради ЈОБ у улици Краља Петра 71а коју
су, непосредно пре ових брзометних "избора", током ноћи, путем преваре и силе заузеле
присташе господина Сабадоша, са њим на челу. На улазу су од момента провале истакнути
спискови људи којима је забрањен приступ. Наравно, моје име је прво на тој листи, заједно са
члановима Већа, запосленима и другим члановима. Нико те "изборе" није контролисао, нити
је чланство ЈОБ путем Билтена о њима обавештено што је статутарна обавеза. То је био
приватни скуп присталица интересне групе у нелегално окупираној згради. Нико нормалан и
легалан у томе није учествовао. А због забране уласка, све и да смо хтели – нисмо могли.
Толико о Уставом загарантованом праву да се бира и буде биран у виђењу људи који вам се
упорно обраћају чинећи притисак да их легализујете.
Не могу а да на овом месту не укажем на питање које намеће проста логика: зашто смењени
председник СЈОС, г. Сабадош руководи групом људи која противзаконито ноћу упада у зграду
Јеврејске општине Београд, потом организује и финансира унутрашње "изборе" и од тада како
сам каже "подржава господина Александра Јинкера као новог председника ЈОБ"?
Ми смо чврстог уверења да је поштовање институција и правног поретка у целини од највишег
значаја те да "демократија" под окриљем ноћи и препад на легално изабрано руководство
никада не може добити афирмацију у правној држави.
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На горе описано насиље упада у зграду и избацивања запослених на улицу смо реаговали
обраћањем суду. Од првог тренутка водимо поступак за ометање поседа, ево скоро 5 месеци,
и надамо се скором позитивном исходу.
Такође очекујемо да ће се и упис господина Гинзберга као легално изабраног и легитимног
председника СЈОС догодити у блиској будућности чиме би се брзо целокупна ситуација у
Јеврејској заједници Србије вратила у статутарни оквир, а људи одговорни за криминалне
радње, финансијске злоупотребе и обмане јавности и институција путем лажног представљања
позвали на одговорност.
Дозволите ми слободу да Вам овом приликом предложим састанак са сарадницима у којем би
чланови нашег правног тима били у прилици да презентују правно релевантне информације у
сврху утврђивања чињеница битних за постојеће проблеме.
Истовремено, упућујем вам речи захвалности за досадашњу сарадњу и заједничко деловање
на остварењу велике добробити целокупне Јеврејске заједнице у Србији.
Са поштовањем,
Председник Јеврејске општине Београд
Данило Медић
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