
 
 
 
 
 
 

ПРОТЕСТНО ПИСМО МИНИСТАРКИ ПРАВДЕ 
 
 

 
Не поштујући одлуку Ванредне скупштине о промени лица овлашћеног за 

представљање Јеврејске општине Београд, којој се 2.12.2018. године одазвало четири 
пута више чланова Јеврејске општине Београд од цензуса по Статуту, а за смену 
руководства је гласао 221 члан Јеврејске општине Београд, прекршили сте аутономију 
наше верске заједнице, гарантовану Уставом и Законом. Не можемо да извучемо 
другачији закључак него да неуписивањем новоизабране Привремене управе Јеврејске 
општине Београд у Регистар цркава и верских заједница отворено подржавате смењено 
руководство Јеврејске општине.  
 

  Зашто подржавате човека који крши прописе, човека против кога је поднета 
кривична пријава због фалсификовања сагласности за изградњу тржног центра на месту 
логора и заједничког стратишта Јевреја, Рома и Срба, човека који ради против интереса 
целе јеврејске заједнице у Србији, човека који сурово поступа са станарима који живе у 
непокретностима у власништву јеврејске заједнице? Зашто подржавате човека који брука 
јеврејску заједницу и потпирује антисемитизам код грађана?  
 

  Заменик градоначелника је изјавио да је последњих 8 деценија јеврејска заједница 
живела у мраку, да се пробудила пре две године, и да ћемо сада заједно бити богатији и 
јачи! 
 

Да ли знате да је др Фридрих Попс, председник Савеза јеврејских општина 
Југославије, два дана по ослобођењу Београда, 22. октобра 1944, широм отворио врата 
Савеза јеврејских општина, у улици Књегиње Љубице 34 (данашња Змај-Јовина улица) и 
на улазу укуцао таблу, коју је све време чувао док се крио за време рата: “Савез 
јеврејских вероисповедних општина Југославије“. Освећена је синагога у Космајској 
улици, приређен је помен жртвама рата и почео је рад који се никада више није 
заустављао.  
 

Аутономија наше верске заједнице је поштована и јеврејски живот је попримио 
размере угледне јеврејске заједнице у свету. О каквој врсти мрака говори заменик 
градоначелника?  
 

Сумњали смо али сада је очигледно. Умешали сте се као државни орган и 
поништили аутономију наше верске заједнице у оквиру Републике Србије. Подржавате 
руковођење нашом верском заједницом од стране човека који сада отворено покушава да 
промени Статут Јеврејске општине Београд и сруши основни постулат Устава о 
одвојености цркава и верских заједница од државе. Он и његов политички саветник за 
изборе, Живорад Анђелковић, звани Паук покушавају да Статутом дозволе, до сада 
недозвољено, укључивање политичког ангажмана у ангажман органа ЈОБ. Да ли сте 
свесни колико далеко је отишла политизација и деградација наше верске заједнице? 

 

Позивамо вас да у најкраћем року извршите упис тражене промене у Регистар 
цркава и верских заједница или констатујете да, по члану 20. став 7. Закона о црквама и 
верским заједницама, по истеку рока из става 1. истог члана, за упис промене у Регистар 
нисте донели решење по захтеву и да се сматра да је одобрен упис. 



  

У Вашем допису од 31.12.2018. године, који је достављен Савезу јеврејских 
општина Србије 14.2.2019. године, наводите судски поступак по тужби Игора Гинзберга 
против Савеза јеврејских општина Србије. Тај као ни остали судски поступци Савеза, 
осим кривичне пријаве против Медића због фалсификоване сагласности за разградњу 
логора Топовске шупе није релевантан за поступак уписа промене лица овлашћеног 
за представљање Јеврејске општине Београд. На обавезу Министарства да изврши 
упис већ затражене промене лица овлашћеном за представљање Јеврејске општине 
Београд не може да утиче будућа промена лица овлашћеног за представљање Савеза. 
Релевантна је једино чињеница да је лице које је уписано у Регистру да представља 
јеврејску заједницу у законском року уредно извршило своју обавезу. Навођење, као 
релевантне, чињенице о судском спору у коме је тужени Савез, издвојену из осталих 
спорова у којима је Савез тужилац, представља доказ више о недопустивој пристрасности 
Министарства и покушају да се у сукобу унутар јеврејске заједнице Министарство стави 
на страну једне од сукобљених страна, и то на страну лица која су прекршила сопствени 
Статут, основна начела јеврејске заједнице и, за јеврејску заједницу најзначајније питање, 
чување успомене на Холокауст. Зашто дозвољавате, због интереса неколицине чланова 
ЈОБ и њихових заштитника ван ЈОБ, кршење уставног принципа једнакости пред 
законом? 

 
Принуђени смо да упознамо нашу и светску јавност о неспорној чињеници да је 

непоступањем Министарства правде нашој јеврејској заједници недвосмислено ускраћена 
аутономија као и да се употребљава у политичке сврхе.  

 
 
 

Београд, 19. фебруар 2019. године                Привремена управа  
     Јеврејске општине Београд  

 

 
 
 
 
Дубравко Ваић, председник 
 

       
 


