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ПРАВА И ИМОВИНА ЈЕВРЕЈСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НА УДАРУ ШАЧИЦЕ ПРОФИТЕРА, А ДРЖАВА ЋУТИ

(Нфравда Министарства правде
Док надлежни више од 60 дана одбијају да у Регистар цркава и верских
заједница Србије упишу новог председника /ОД иако их закон и Устав
обавезују на то, смењени председник Данило Медић објављује огласе о
продаји имовине одузете жртвама Холокауста

Прилике

ма јавног информисања назване

запео да остане како је било, па се,

заједници се не смирују. Напро-

су „криминалним

због тога, успротивио и Уставу!

тив. На једној страни су Јевреји

упућује на закључак да су учесници

Србије који

докле је

у овдашњој јеврејској

се бране

отишло

-

Уставом

-

ето,

који су доставили

Министарству правде комплетну до-

на те две скупштине криминал-

У последњих

месеци

неколико

све је отвореније противправно

ци? Ти исти медији одбили су да, на

деловање неких важних делова

захтеве представника више стотина

државне администрације против
права већине Јевреја у Србији. Оно

кументацију о изборима и која са те

учесника скупштинских изборних

стране није оспорена; на другој је то

процедура, повуку такве тврдње,
под изговором да ће то учинити тек

се најпре може

Регистар цркава и верских заједница
упише новог председника Јевреј-

пошто Министарство правде „при-

врејске општине Београд

зна", на скупштини изабрано, ново

са неким структурама у државној

општине Београд. Тим уписом,
доскорашњи председник био би

руководство.

администрацији којима не одгова-

најзад склоњен са места општин-

де је поново одбило да призна ре-

ског челника. Зашто Министарство,

зултате избора и у Регистар упише
новог председника Општине, који је

се на овај начин газдује добрима

на то место изабран вољом Јевреја,

а која су била власништво Јевреја

исто Министарство које

оклева да у

ске
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што

скуповима",

уместо да их примењује и брани у
свакој прилици, избегава уставне

а не вољом Министарства! Да

одреднице?
Све

И, гле чуда, Министарство прав-

је више оних чланова који

ли

ова повезаност у ставовима према

видети кроз подржавање мале групе чланова Јеповезане

ра упис на скупштини изабраних
управних тела. Коме одговара да
враћеним кроз процес реституције
убијених током Холокауста
данас без

и која су

живих наследника?

сматрају да је реч о грубом кршењу

имовини враћеној јеврејској заједни-

закона и Устава Србије. Једна чиње-

ци и проблемима овдашњих Јевреја

ња средстава од добара враћених

на нешто упућује? Некоме се то

процесом реституције је више не-

ница додатно забрињава

-

да ли је

Србија пошла путем Пољске у односу

очигледно

неће, неко је из све снаге

према својој јеврејској заједници?
Оклевање Министарства да призна одлуке управних тела овдашње

јеврејске заједнице (у овом случају
одбија да призна одлуке изгласане
на две скупштине Јеврејске општине

Београд), показује се као намера да се
јеврејској заједници споља наметну

управни органи и да се ова версконационална заједница стави под

апсолутну контролу других. Не треба
бити нарочито видовит па закључити
да је реч о најгрубљем кршењу права

Јевреја у Србији на плану национално-верских и грађанских права.
Две изборне скупштине Јеврејске
општине Београд, у неким средстви-

Процес убирања

и троше-

го замагљен, што је потврђено и

извештајем Ревизорске агенције
и надзорног тела државе. Та мала

Последњих неколико
месеци све је отвореније
противзаконито деловање
неких важних делова
државне администрације,
који подржавају смењено
руководство ЈОБ. Зашто
сеикосесвеотима
о

наслеђе настало на

костима побијених Јевреја

група оличена у старом руководству

ЈОБ

не дозвољава ревизорима увид
у управљање добрима добијеним

реституцијом, мада је то законски

стриктно прописано. Приде, Министарство правде затвара очи пред
овим проблемом и поред више
контаката са члановима јеврејске за-

једнице.
Наведени проблеми су најпри-

сутнији у Јеврејској општини Бео-

окупља око

60

град,

која

свих

Јевреја Србије. У Општини

процената

наводе да су свесни чињенице да, у
овом случају, Министарство прдв-
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Кадија или судија:
Улога

Министарства
није да

правде

само

арбитрира већ

да региструје вољу
чланова јеврејске
заједнице.

Уместо

да испуни законску
обавезу, оно смишља
правнетрикове и
тражи сагласност

смењеног руководства

да прихвата да
буде смењено

де намеће двоструке стандарде и

редова

тиме даје права групици из

јеврејске заједнице да управљају

мања

наведених права, исход је и
обесмишљавање резултата који се

Општине, уз прећутну сагласност

остварују реституцијом.

не одреднице јеврејске заједнице у

При томе улога Министарства

свим њеним капацитетима, и то

наспрам велике већине чланова које
својим незаконитим поступцима

Као изговор за неиспуњавање за-

у обесправљени
чути и поређења са положајем српске мањине на

це.

Космету у односу на власт привремених институција које управљају

трикове, међу којима је и један
апсурдан, а по којем се чак тражи

јужном покрајином и које желе да

сагласност смењеног руководства да

својој вољи потчине све елементе и

прихвата да буде смењено!
Епилог оваквог поступања

положај. У

доводи

тој заједници се могу
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правде није да арбитрира већ само
да региструје вољу чланова заједни-

сва права тамошњих српских инсти-

туција

.

Одбијање да се изабрано руководство

и председникЈеврејске

општине Београд

упишу

Регистар

у

цркава и верских организација
представља грубо кршење законских и уставних одредаба по којима
се националним и верским организацијама гарантује право самосталног уређивања својих унутрашњих
односа, без притисака и учешћа
државне администрације.

Тако

бар у Европској унији, којој

је

би да

се што више приближимо кроз

испуњавање одредница поглавља
23. Међутим, у Министарству
правде као да нико није читао шта
се тражи у поглављу 23,

па оне-

могућавају београдским Јеврејима да самостално уређују начине

организовања у својој заједници
и да управљају својим добрима,

већ би да их приморају да прихвате руководство

које

су чланови

опозвали одлукама усвојеним на

изборној

скупштини. Поред одузи-

конских обавеза,

ово државно тело

наводи различите разлоге и правне

Министарства

правде, крши прав-

Србији (чл. 14 Статута

ЈОБ

и тачка 5.

Одлуке Савеза јеврејских општина
Србије од 1. јула 2018), а уз то је прекршио и одредбе Закона о враћању
одузете имовине и Закона о откла-

њању последица Холокауста. Да ли
је тиме Медић директно угрозио и
образ и интересе државе Србије?
Јеврејска заједница Србије је у
шта је очекује

неверици, јер не зна

Ми-

у

будућности. Вероватно да ће овај

нистарства правде је да је Данило
Медић почео да распродаје имовину

случај покренути и свест бројних
грађана Србије, са којима Јевреји

Јеврејске општине Београд иако ни-

одувек живе у присним односима.

једно

отуђење оппггинске имовине

није дозвољено Статутом

-

осим ако

општинска скупштина донесе

такву

одлуку! О томе сведочи оглас објављен у Вечерњим новостима 3. јуна
2019, којим смењени председник

Засад, у главним улогама је шачи-

ца профитера, која у своје нечасне
послове увлачи кога стигне. Ми-

нистарство правде пред овим чињеницама затвара очи и мучи себе
размишљањима како да даље одбија
изборну вољу Јевреја.
Да ли овде ико размишља о томе

ДалијеСрбијапошла

да се срамота направљена за веома

кратко време можда неће испрати

путемПољскеидали

деценијама? О моралној и матери-

Министарство правде,

јалној штети да се и не говори.

одбијањем да призна

одлуке скупштине ЈОБ,
намерава да се јеврејској
заједници спол>а наметну
управни органи и да је

стави под апсолутну
контролу других

Кроз историју Јевреји и Срби су
увек били на истој страни страдања
и стварања. Данас, иако десеткована, јеврејска заједница Србије је
важан чинилац и поуздан партнер
за глобалне интеграције, привредне

инвестиције
Србије.

и културну умреженост

Једино поштовањем изборне

воље Јевреја Србије

остаје доследна

свом историјском наслеђу и декла-

рисаним циљевима.

