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Организована емиграција капитала –
„Збирни рачун репатрираца за Израел“
1948–1952.
АПСТРАКТУМ: За потребе малобројних Јевреја који су се између
1948. и 1952. године, у оквирима организоване емиграције, из Југославије у Израел упутили са значајнијим новчаним средствима,
при Народној банци отворен је специјализовани „Збирни рачун репатрираца“. Рачун је служио искључивој сврси трансфера капитала из Југославије у новостворену државу на Блиском истоку. У
чланку је реконструисан начин функционисања „Збирног рачуна“
током појединачних таласа и у општим оквирима организованог
исељавања. На основу доступних података о динамици полагања
средстава, разматране су специфичности емиграције најимућнијих припадника јеврејске заједнице послератне Југославије. Рад је
написан на основу докумената који се чувају у Архиву Јеврејског
историјског музеја.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Јевреји, Југославија, Израел, емиграција, капитал, „Рачун репатрираца“
Увод
Југославија је током међуратног периода1 и у првим послератним годинама играла улогу једног од главних транзитних подручја за европске Јевреје који су илегалним путем настојали да стигну до Палестине. Овим миграци2

1

2

О томе видети: Milan Ristović, „Jugoslavija i jevrejske izbeglice 1938–1941“, Istorija XX
veka 1 (1996), 21–43; Milan Ristović, „Turisti pod sumnjom (o jednom vidu politike Kraljevine Jugoslavije prema jevrejskim izbeglicama 1938–1941 godine)“, Zbornik radova sa okruglog stola Kladovo transport, Beograd 2006, 170–189; Milan Ristović, „Unsere und fremde
Juden. Zum Problem der Jüdischen Flüchtlinge in Jugoslawien 1938–1941“, у: Dahlmann,
Dittmar, Hilbrenner, Anke (Ed.), Zwischen grossen Erwartungen und bösem Erwachen. Juden, Politik und Antisemitismus in Ost- und Südosteuropa 1918–1945, Paderborn 2007, 191–
216; Anna Grünfelder, „Aufgeschobene Vernichtung. Jüdische Emigration nach Jugoslawien
(1933–1938–1945)“, Südosteuropaforschung 71 (2012), 233–284; Anna Maria Gruenfelder,
„Nepoželjni gosti. Židovske izbeglice u Jugoslaviji (1938–1945)“, Zbornik Jevrejskog istorijskog muzeja 10 (2015), 303–362.
Видети: Mladenka Ivanković, „Odlazak jevrejskih izbeglica-žrtava Holokausta iz evropskih
zemalja za Palestinu preko teritorije Jugoslavije 1946/7. godine“, Tokovi istorije 3 (2006),
141–153.
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јама прикључио се сразмерно мали број југословенских Јевреја.3 Значајније
исељавање из Југославије уследило је тек по проглашењу независности Израела, у мају 1948. године. У оквирима једног од највећих миграционих покрета XX века, између 1948. и 1951. године у новостворену државу на Блиском
истоку стигло је више од 700.000 Јевреја из свих крајева света.4 У истом периоду, у склопу пет таласа организованог исељавања, у Израел је емигрирало и
7.739 припадника југословенске јеврејске заједнице.5
Организована емиграција југословенских Јевреја у Израел изведена је
у сарадњи Савеза јеврејских вероисповедних општина (СЈВОЈ) са надлежним
државним институцијама, а уз свесрдну подршку међународних јеврејских
организација.6 Први талас исељеника земљу је напустио у децембру 1948,
односно јануару 1949. године.7 Емигранти су се у нову домовину упутили из
ријечке луке југословенским бродом „Радник“, односно грчким бродом „Кефалос“. Њихов пртљаг, уз неколицину лица који су закаснила за редовне транспорте, у Хаифу је стигао накнадно, теретним бродом „Босна“.8 Током јуна и
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Harriet Pass Freidenreich, The Jews of Yugoslavia, Philadelphia 1979, 162.
Itzhak Alfassi, Immigration and Settlement, Jerusalem 1973, 56; Shoshana Neumann, Aliyah
to Israel: Immigration under Conditions of Adversity, Bonn 1999, 1–5.
Видети: Marko Perić, Srećko Stanić, „Jevreji Beograda u popisima stanovništva XIX i XX
veka“, Zbornik Jevrejskog istorijskog muzeja 6 (1992), 294–295; Милан Радовановић, „Поједини статистички аспекти организованог исељавања Јевреја из Југославије у Израел
(1948–1952)“, Годишњак за друштвену историју 2 (2015), 66–67 (даље: М. Радовановић, „Поједини статистички аспекти...“).
Организовано исељавање Јевреја се одиграло у периоду интензивне сарадње југословенске и израелске државе. Детаљније о дипломатским односима две државе: Милан
Терзић, „Од признања до прекида (Југославија и Израел 1948–1967)“, Војноисторијски гласник 1 (2010), 43–47; Aleksandar Životić, „Jugoslavijа i Bliski istok (1945–1956“),
Spoljna politika Jugoslavije 1950–1961, Zbornik radova, Beograd 2008, 485–486; Vladimir
Petrović, Jugoslavija stupa na Bliski istok. Stvaranje jugoslovenske bliskoistočne politike
1946–1956, Beograd 2007, 50–54; Shaul Shay, „Israel and Yugoslavia between East and
West“, Spoljna politika Jugoslavije 1950–1961, Zbornik radova, Beograd 2008, 473–474.
Архив Јеврејског историјског музеја (АЈИМ), Алија (Ал.) 1948, привремена кутија, (п.
к.), 827, Допис СЈВОЈ, свим јеврејским вероисповедним општинама Југославије, Предмет; Извештај о одласку у државу Израел, 17. јануар 1949, Пов. бр. 94/49. Младенка
Иванковић наводи да су транспорти са исељеницима првог таласа организоване емиграције из југословенских лука испловили током новембра и децембра 1948, али је из
сачуваног извештаја очигледно да је овај податак нетачан. Видети: М. Ivanković, Jevreji
u Jugoslaviji..., 317.
„Радник“ је у склопу првог таласа организоване емиграције први пут из ријечке луке
испловио 2. децембра 1948, а у Израел стигао пет дана касније. Друго путовање уследило је 15. децембра, када је из Ријеке испловио заједно са „Кефалосом“. „Радник“ је
у Хаифу пристао 20. децембра, док је „Кефалос“ путовао шест дана дуже због лошег
времена. „Босна“ је у Израел пловила у два наврата.
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јула 1949,9 „Радник“ се из Ријеке за Хаифу упутио још три пута, са исељеницима другог таласа.10 Исељенички пртљаг, поново заједно са мањим бројем
исељеника који су пропустили редовне транспорте, у Израел је допремљен
накнадно, теретним бродом „Ужице“. Трећи талас исељавања реализован је
уз помоћ израелског брода „Арка“, који је из ријечке луке испловио марта
1950, док је пртљаг поново транспортован бродом „Ужице“.11 Четврти талас
емиграната Југославију је напустио нешто више од годину дана касније, крајем маја 1951. године.12
Пето, уједно и последње организовано исељење уследило је октобра
1952. године.13 Како је број пријављених лица био далеко мањи него претходних година, уместо изнајмљивања брода за превоз Јевреја из Југославије у
Израел исељеници су, заједно са пртљагом, возом допремљени до Напуља,
одакле су се редовном линијом упутили у Хаифу.
***
Економски аспекти процеса масовног исељавања, у бити веома комплексни, у пракси су се свели на намиривање различитих трошкова који су
пратили трајно напуштање земље.14 У питању је била тек једна од препрека
које су будући житељи новостворене државе на Блиском истоку морали са-
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АЈИМ, Ал. 1948, п. к. 827, Допис СЈВОЈ, свим јеврејским вероисповедним општинама
Југославије (Циркулар бр. XXXII), Предмет: Извештај о завршетку другог исељења у
државу Израел, 2. август 1949.
Исто. Први транспорт исељеника у оквиру другог таласа организоване емиграције
кренуо је 24. јуна, а у Израел стигао 30. јуна 1949. Други пут „Радник“ је из Ријеке
испловио 7. јула, а исељеници ове групе су се у Хаифи искрцали шест дана касније.
Коначно, последњи транспорт је ријечку луку напустио 20. јула, а други талас организоване емиграције формално је окончан његовим пристанком у Израелу, 25. јула 1949. У
списковима југословенских Јевреја који су са другим таласом организоване емиграције
напустили Југославију налазе се и 63 лица која су у Израел стигла бродом „Ужице“.
АЈИМ, Ал. 1949, п. к. 1288, Списак исељеника за Израел, VII – VIII 1949.
„Арка“ је испловила 11. марта 1950, а у Израел приспела осам дана касније. АЈИМ,
п. к. 871 (Архив Перера 2–3), Записник заједничке седнице ИО и АО СЈВОЈ, 18. април
1950.
АЈИМ, Ал. 1950–1951, п. к. 743, Допис СЈВОЈ, Главној дирекцији железница, Управи
саобраћајно-транспортне службе у Београду, Предмет: Транспортовање исељеника
Јевреја из Југославије за Ријеку-Израел, 11. мај 1951.
Видети, на пример: АЈИМ, Ал. 1953, п. к. 754, V групно исељење, 19. септембар 1952;
АЈИМ; Ал. 1953, п. к. 754, Допис СЈВОЈ, свим јеврејским вероисповедним општинама
Југославије, Предмет: Пето групно исељење у државу Израел (Циркулар бр. VII), 18.
септембар 1952, Пов. бр. 1798/52.
Милан Радовановић, „Поједини економски аспекти организованог исељавања југословенских Јевреја у Израел 1948/9“, Годишњак за друштвену историју 3 (2011), 83 (даље:
М. Радовановић, Поједини економски аспекти...).
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владати како би напустили Југославију. Тешко материјално стање јеврејске
заједнице по окончању Другог светског рата учинило је, међутим, намиривање трошкова једним од кључних корака у реализацији исељавања. Општи
услови напуштања земље формулисани су у договору Савеза са представницима надлежних државних институција у Југославији, односно Израелу. При
томе су челници централне организације југословенских Јевреја настојали да
будућим житељима новостворене државе на Блиском истоку обезбеде најбоље могуће услове за напуштање земље.15
За разлику од свих других аспеката организоване емиграције, водећи
људи Савеза јеврејских вероисповедних општина могли су склапању неопходне финансијске конструкције приступити са одређеним искуством.16 Мимо
тога што су покренули иницијативу да се југословенским Јеврејима дозволи
„активно укључивање у борбу Израела за очување независности“,17 челници
СЈВОЈ су у мају 1948. од државних власти затражили дозволу за покретање
акције прикупљања материјалне помоћи за новостворену јеврејску државу.18
После добијања начелног пристанка југословенског државног врха, припрема првог таласа исељеника трајала је неколико месеци. Прикупљању прилога, с друге стране, могло се одмах приступити.
Појединачне општине одржале су низ јавних скупова и свечаних академија у част стварања независне јеврејске државе на Блиском истоку.19 Окупљања су искоришћена за покретање „Акције за помоћ Израелу“.20 Југосло15

16
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19

20

Опсежна преписка између Савеза јеврејских вероисповедних општина и различитих
државних институција вођена приликом уговарања финансијских услова напуштања
земље: АЈИМ, Ал. 1948, п. к. 856.
М. Радовановић, Поједини економски аспекти..., 85.
У питању је специфична, идеолошки прихватљива, формулација мотива за исељење,
са којом су представници јеврејске заједнице доследно иступали пред представнике југословенских власти. Видети: Милан Радовановић, „Ционизам и прагматизам – Зашто
су се југословенски Јевреји иселили у Израел (1948–1952)“, Београдски историјски
гласник 6 (2015), 230 (даље: М. Радовановић, „Ционизам и прагматизам...“).
АЈИМ, п. к. 781 (Архив Перера 2–3), Записник LIII седнице ИО СЈВОЈ, 29. јун 1948.
АЈИМ, Ал. 1948–1951, п. к. 768, Допис СЈВОЈ, свим јеврејским вероисповедним општинама Југославије, Предмет: Акција за помоћ Израелу, 21. август 1948, Пов. бр.
1198/48.
На основу сачуваних докумената не може се са сигурношћу утврдити да ли је иницијатива за пружање финансијске помоћи независној држави Израел потекла од челника
јеврејске заједнице у Југославији (АЈИМ, п. к. 781 (Архив Перера 2–3), Записник XXXV
седнице ИО СЈВОЈ, 4. август 1948) или из локалних јеврејских заједница, АЈИМ, Ал.
1948–1951, п. к. 768, Допис СЈВОЈ, свим јеврејским вероисповедним општинама Југославије, Предмет: Акција за помоћ Израелу, 21. август 1948, Пов. бр. 1198/48. О „Акцији за помоћ Израелу“ видети и АЈИМ, Ал. 1948–1951, п. к. 768, Допис СЈВОЈ, свим јеврејским вероисповедним општинама Југославије, Предмет: Акција за помоћ Израелу,
21. август 1948, Пов. бр. 1198/48.
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венски Јевреји су позвани да, сходно жељама и могућностима, донирају одређену суму новоствореној држави Израел. Како би акција на одговарајући
начин могла бити спроведена, при локалним заједницама формирани су специјални одбори.21 У њихов састав ушли су општински чиновници, чланови
јеврејских културних друштава и припадници грађанства, а задужења одбора
обухватала су контактирање сваког члана локалне заједнице и прикупљање
њихових прилога.
Првобитно покренута „Акција за помоћ Израелу“ окончана је средином новембра 1948.22 Иницијатива за прикупљање донација понављана је уочи сваког следећег таласа организоване емиграције.23 Једноставно конципирана, акција је омогућила Савезу да се позиционира у центар административне
структуре која је за реализацију организованог исељавања само унеколико
усавршена.
Највећи део улагања потребних да би појединац у оквирима организоване емиграције напустио земљу чинили су трошкови превоза самог исељеника, односно његовог пртљага железницом до полазне луке, а затим бродом
до Хаифе. Железнички превоз су морали да плате сами емигранти, док је
од тренутка укрцавања на брод, мада само током прва три таласа исељавања,24 трошкове транспорта преузимао JOINT (Jewish Joint Distribution Committee).25 Финансијску подршку процесу организоване емиграције JOINT је
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25

АЈИМ, Ал. 1948–1951, п. к. 768, Допис СЈВОЈ, свим јеврејским вероисповедним општинама Југославије, Предмет: Акција за помоћ Израелу, 27. август 1948, Пов. бр.
1216/48.
АЈИМ, Ал. 1948–1951, п. к. 768, Допис СЈВОЈ, свим јеврејским вероисповедним општинама Југославије, Предмет: Завршетак акције за помоћ Израелу, 14. новембар 1948,
Пов. бр. 2134/48.
АЈИМ, Ал. 1948–1951, п. к. 768, Допис СЈВОЈ, свим јеврејским вероисповедним општинама Југославије, Предмет: Акција за помоћ Израелу, 17. јануар 1949, Пов. бр. 97/49.
Мада је и раније најављивано (АЈИМ, Ал. 1949, п. к. 1288, Допис СЈВОЈ, свим јеврејским вероисповедним општинама Југославије, Предмет: Треће исељење у државу Израел (Циркулар бр. I), 23. октобар 1949, Пов. бр. 3481/49), JOINT се тек уочи четвртог таласа организоване емиграције повукао из процеса исељавања: АЈИМ, Ал. 1948–1951,
п. к. 768, Допис СЈВОЈ, свим јеврејским вероисповедним општинама Југославије, Предмет: Четврто групно исељење у државу Израел (Циркулар бр. I) (29. јануар 1951), Пов.
бр. 184/51.
Видети о томе: АЈИМ, Ал. 1948–1952, п. к. 744, Допис СЈВОЈ, Југословенској поморској
агенцији, Предмет: Превоз исељеника у Израел, бродом „Радник“, 28. март 1949, Пов.
бр. 663/49; АЈИМ, Ал. 1948, п. к. 855, Допис СЈВОЈ, Југословенској линијској пловидби,
29. март 1949; АЈИМ, Ал. 1948, п. к. 855, Телеграм СЈВОЈ, Југолинији, 7. јун 1949. При
разматрању економских аспеката првог таласа организоване емиграције аутор је, на
основу до датог тренутка познатих докумената, изнео претпоставку о томе да су појединачни емигранти, поред трошкова превоза до полазне луке, били у обавези да плате и
закуп бродског простора. Видети: М. Радовановић, Поједини економски аспекти..., 84.
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пружао посредством Аутономног одбора за помоћ при Савезу јеврејских вероисповедних општина Југославије.26 Међународне организације су при томе
показале спремност да у целости покрију трошкове емиграције само у случајевима када је појединац био изразито лошег материјалног стања.27 Током
последња два таласа исељавања, Савез је средства за пружање финансијске
помоћи најсиромашнијим исељеницима обезбедио из независних извора,28
због чега је и њихова прерасподела била унеколико рестриктивнија него претходних година.
Цена транспорта исељеника и њиховог пртљага мењала се из године
у годину. Како сачувани документи не пружају детаљне податке, трошкове
емиграције могуће је реконструисати само у најопштијим оквирима. Крајем
1948, односно почетком 1949. године, превоз појединачног исељеника од ријечке до луке у Хаифи, у зависности од услова смештаја на броду, коштао
је 60 или 90 долара29 (приближно 3.040, односно 4.560 динара).30 Једно дете
млађе од 12 година путовало је бесплатно, док су деца од 12 до 14 година карту добијала по двоструко нижој цени од одраслих. Сачувани документи не
доносе прецизне податке о томе колико је тачно коштао превоз емиграната
до полазне луке.

26

27

28

29
30

Аутономни одбор за помоћ формиран је 1946. године, као једно од радних тела Савеза
јеврејских вероисповедних општина. Његова примарна функција била је прерасподела материјалне помоћи коју су јеврејској заједници послератне Југославије упутили
Светски јеврејски конгрес и JOINT, али и обезбеђивање додатних извора прихода, односно материјално збрињавање заједнице. Видети: М. Ivanković, Jevreji u Jugoslaviji...,
117–118.
АЈИМ, Ал. 1948, п. к. 907, Писмо Фредерика Вајта, СЈВОЈ-у, 24. септембар 1948. Како би уочи сваког појединачног таласа организоване емиграције утврдили којем делу
исељеника ће бити потребна финансијска помоћ, челници Савеза јеврејских вероисповедних општина су у образац пријаве за исељење укључили и питање о могућности
подношења трошкова емиграције.
АЈИМ, Ал. 1948–1951, п. к. 768, Допис СЈВОЈ, свим јеврејским вероисповедним општинама Југославије, Предмет: Четврто групно исељење у државу Израел (Циркулар бр.
I) (29. јануар 1951), Пов. бр. 184/51; АЈИМ, Ал. 1948, п. к. 827, Допис СЈВОЈ, свим
јеврејским вероисповедним општинама Југославије, Предмет: Пето групно исељење у
државу Израел (Циркулар бр. IV), 21. јун 1952, Пов. бр. 1111/52.
АЈИМ, Ал. 1948, п. к. 855, Допис Југословенске поморске агенције, СЈВОЈ-у, Предмет:
Унајмљивање бродског простора за превоз Јевреја у Израел, 13. новембар 1948.
Словом решења Министарства финансија, од 12. априла 1945, привремени паритет динара утврђен је на бази 53.600 динара за килограм злата. Утврђени су и привремени
курсеви (50.66 динара за 1 амерички долар, 9.44 динара за 1 совјетску рубљу и 208.55
динара за 1 британску фунту). Slavica Moravčević, „Posle rata pozlata“, Вечерње новости, http://www.novosti. rs/dodatni_sadrzaj/clanci.119.html:304432-Posle-rata-pozlata, 14.
октобар 2014.
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Пртљаг исељеника транспортован је до Ријеке железничким путем по
цени од 1.200 динара по кубном метру, уз додатних 100 динара на име непредвиђених трошкова.31 Током прва два таласа организоване емиграције, цена
превоза својине емиграната бродом до Хаифе фиксирана је на 1.400 динара
по кубном метру.32 Мада је током последње две године извесно дошло до одређених модификација, може се поћи од претпоставке да су општи услови
превоза пртљага до Израела остали непромењени.
Како је пети талас организоване емиграције југословенских Јевреја у
Израел изведен под специфичним условима сарадње југословенске са италијанском железницом, цена превоза дефинисана је на другачији начин.33 Возна
карта од Београда до Сежане коштала је 3.738 динара, уз додатних 2.018 динара за пут од Сежане до Напуља. Ангажовање сваког појединачног вагона за
превоз пртљага исељеника петог таласа коштало је 90.000 динара. Лифтвани
са селидбеним стварима исељеника отпремљени су бродом по цени од 5.000
динара по кубном метру.34
Челници Савеза настојали су да, у сарадњи са JOINT-ом, у највећој
мери смање трошкове које су сами исељеници морали директно да сносе
приликом напуштања земље. Показало се, међутим, да су чак и у сведеној
форми ови издаци били превелики за највећи број југословенских Јевреја.35
При томе се, управо одлуком руководећих људи Савеза, на основне трошкове напуштања земље директно надовезало измиривање обавеза исељеника
према трећим странама. Будући житељи државе Израел били су у обавези
да отплате евентуална дуговања према држави или државним институцијама
31
32

33
34

35

АЈИМ, Ал. 1948, п. к. 907, Саопштење ЈВО Загреб пријављенима за исељење, 25. октобар 1948.
АЈИМ, Ал. 1948–1951, п. к. 768, Допис СЈВОЈ, свим јеврејским вероисповедним општинама Југославије, Предмет: Упутство за отпрему селидбених ствари за државу Израел,
7. октобар 1948, Пов. бр. 1605/48. и АЈИМ, Ал. 1948–1951, п. к. 768, Допис СЈВОЈ,
свим јеврејским вероисповедним општинама Југославије, Предмет: Упутство за отпрему селидбених ствари за државу Израел (Циркулар бр. II), 5. март 1949, Пов. бр. 423/49.
Младенка Иванковић наводи да је на име манипулативних трошкова, односно превоза
железницом до полазне луке наплаћивано 200 динара по кубном метру, док је превоз
од ријечке до луке у Хаифе коштао 1.900 динара по кубном метру. Остаје нејасно на који се тачно талас организоване емиграције ова процена односи. Видети: М. Ivanković,
Jevreji u Jugoslaviji..., 324.
АЈИМ, Ал. 1953, п. к. 754, V групно исељење, 19. септембар 1952.
АЈИМ; Ал. 1953, п. к. 754, Допис СЈВОЈ, свим јеврејским вероисповедним општинама
Југославије, Предмет: Пето групно исељење у државу Израел (Циркулар бр. VII), 18.
септембар 1952, Пов. бр. 1798/52.
Једна од ставки у обрасцу пријаве за исељење односила се на способност будућих исељеника да самостално сносе трошкове напуштања земље. Мада нису све пријаве сачуване, може се претпоставити да је приближно 40% оних који су одлучили да напусте
земљу дало негативан одговор на ово питање.
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(попут пореза, такси, комуналних дажбина), односно другим правним или
физичким лицима (позајмице или кредите), како би им било омогућено да
коначно напусте земљу.36 Мада су ови трошкови, бар у поређењу са укупним
улагањима у исељавање, били незнатни, челници СЈВОЈ инсистирали су на
њиховом измиривању како се не би непотребно угрожавао углед јеврејске заједнице у Југославији.
Савез јеврејских вероисповедних општина вршио је расподелу материјалне помоћи посредством локалних заједница, а у складу са молбама индивидуалних исељеника. Појединци пријављени за емиграцију од Савеза су
тражили подршку у форми позајмице или неповратне помоћи, најчешће у
вредности трошкова превоза до полазне луке.37 Током последња два таласа
исељавања, последично повлачењу JOINT-а из процеса организоване емиграције, исељеници су од Савеза почели да потражују и трошкове пута до Хаифе.38 Независно од начина на који су њихове молбе биле формулисане или
образложене, односно од износа наведених у њима, Савез је молбама исељеника за финансијском помоћи без изузетка настојао да изађе у сусрет.
„Збирни рачун репатрираца за Израел“
После намиривања трошкова организоване емиграције, тек занемарљив
број југословенских Јевреја имао је на располагању средства која би понео у
нову домовину. Питање трансфера капитала показало се, међутим, једним од
сложенијих у склопу припрема за масовно исељавање из Југославије у Израел. Услед забране уношења готовине на бродове,39 југословенски Јевреји били су приморани да капитал у нову домовину изнесу на други начин. Највећи
део исељеника определио се за куповину путничких чекова.40 Ово решење се
36

37

38

39
40

М. Ivanković, Jevreji u Jugoslaviji..., 316. Примера ради, Стјепан Сомјаш из Загреба се
обратио ЈВО Загреб са молбом за финансијску помоћ при отплаћивању дуга према
предузећу НАМА (Народни магацин), пошто је сва средства која је имао на располагању претходно утрошио на транспорт ствари у Ријеку. Сомјаш је изричито нагласио да
га тај дуг спречава у намери да напусти земљу, како је већ обавио све потребне припреме за исељавање. АЈИМ, Ал. 1948, п. к. 907, Молба Сомјаш Стјепана, ЈВО Загреб.
Видети, на пример: АЈИМ, Ал. 1948, п. к. 907, Молба Федра Хана, СЈВОЈ-у; АЈИМ,
Ал. 1948, п. к. 907, Молба Љешке Горанић, СЈВОЈ-у; АЈИМ, Ал. 1948, п. к. 907, Молба Бланке Голдштајн, СЈВОЈ-у; АЈИМ, Ал. 1948, п. к. 907, Молба Едите Ловошевић,
СЈВОЈ-у.
Видети: АЈИМ, Ал. 1948, п. к. 907, Молба Лее Апфел, СЈВОЈ-у; АЈИМ, Ал. 1948, Молба Абрахама Јосифа, СЈВОЈ-у; АЈИМ, Ал. 1948, п. к. 907, Молба Бранке Митровић,
СЈВОЈ-у.
АЈИМ; Ал. 1948, п. к. 827, Допис Министарства финансија СЈВОЈ-у, 27. новембар
1948.
Сваки исељеник је имао право да у нову домовину понесе пет путничких чекова. Видети: М. Ivanković, Jevreji u Jugoslaviji.., 329.
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већ током првог таласа организоване емиграције показало проблематичним,
будући да велики број југословенских Јевреја по приспећу у Израел купљене
чекове није могао да уновчи. Проблеми у трансферу готовине уклоњени су
тек после директне интервенције Светског јеврејског конгреса.41 У датој ситуацији посебно скептични према свим постојећим механизмима трансфера
капитала из Југославије у Израел морали су бити најимућнији припадници
исељеничке заједнице. Како би се изашло у сусрет њиховим потребама, при
Народној банци ФНРЈ отворен је специјализован трансферни рачун.42
Савез јеврејских вероисповедних општина упутио је крајем септембра
1948. Министарству финансија допис који се тицао статуса појединаца међу
лицима пријављеним за организовану емиграцију који су располагали највећим новчаним средствима.43 Како се радило о сумама које су далеко превазилазиле законски дефинисани максимум за изношење из земље, најимућнија
лица пријављена за емиграцију обратила су се, молбом за одговарајуће разрешење дате ситуације, централној организацији јеврејске заједнице у Југославији.44 Позивајући се на примере чехословачких, пољских и италијанских
Јевреја који су се упутили у Израел, челници Савеза предложили су отварање
специјализованог трансферног рачуна при Народној банци Југославије. Капитал исељеника требало је да буде похрањен на овом рачуну до тренутка
постизања коначног споразума између Југославије и Израела о начину преноса средстава. Одговарајући износ би југословенским емигрантима затим био
исплаћен у новој домовини.45

41

42
43

44
45

Младенка Иванковић наводи пример Славка Радеја, који је од путничког чека који је
имао при себи у тренутку приспећа у Израел требало да покрије трошкове сопственог
исељења, али и део трошкова унајмљивања радника у луци у Хаифи. Исто.
АЈИМ, Ал. 1948, п. к. 1288, Допис Народне банке, СЈВОЈ-у, 20. октобар 1948, Пов. бр.
1704/48.
АЈИМ, Ал. 1948, п. к. 800 (Архив Перера 37), Допис СЈВОЈ, Министарству финансија
ФНРЈ, Одељењу за платни промет са иностранством, 22. септембар 1948, Пов. бр.
1419/48.
Мада тачан износ нигде није наведен, може се поћи од претпоставке да је у питању
противвредност пет путничких чекова. М. Ivanković, Jevreji u Jugoslaviji.., 329.
АЈИМ, Ал. 1948, п. к. 800 (Архив Перера 37), Допис СЈВОЈ, Министарству финансија
ФНРЈ, Одељењу за платни промет са иностранством, 22. септембар 1948, Пов. бр.
1419/48. Видети и: АЈИМ, Ал. 1948–1951, п. к. 768, Допис СЈВОЈ, свим јеврејским вероисповедним општинама Југославије (Циркулар бр. IV), Предмет: Полагање новчаних
средстава репатрираца у Израел код Народне банке ФНРЈ путем Савеза општина, 7.
март 1949, Пов. бр. 438/49. и АЈИМ, Ал. 1948–1951, п. к. 768, Допис СЈВОЈ, свим јеврејским вероисповедним општинама Југославије, Предмет: Треће исељење у државу Израел, Циркулар бр. VII, Предмет: Уплата на „Збирни рачун репатрираца за Палестину“,
Откуп злата, Набавка 3 фунте за ситне трошкове, 4. новембар 1949, Пов. бр. 3597/49.
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У складу са решењем Министарства финансија од 25. септембра 1948,
при Народној банци ФНРЈ отворен је „Збирни рачун репатрираца за Израел“.46 Свако лице пријављено за исељење могло је на „Збирни рачун“ да положи средства, под условом да појединачним уплатама приложи потврду надлежног месног одбора о пореклу новца.47 Уплате нису морале бити извршене
лично, нити је положена сума морала строго бити везана за име једног исељеника. Остављена је могућност да појединачни емигранти уплату изврше
посредством опуномоћеника, те да двоје или више лица пријављених за исељење заједнички положе новац на рачун.48 Мимо потврде о пореклу новца,
исељеници су уплатама били у обавези да приложе уверење о измиреном порезу и осталим дажбинама према држави.49 На основу спискова лица који су
положили средства на „Рачун репатрираца“, а које је састављао Савез, Народна банка је издавала индивидуалне потврде о извршеним уплатама. Потврде
су представљале обавезан доказ при каснијем подизању новца.
Сачувана документа не пружају сасвим прецизан увид у категорије
прихода које су исељеници могли положити на трансферни рачун. Тако се
уочи другог таласа организоване емиграције, ЈВО Панчево обратила Савезу
питањем које се тицало продаје некретнина и могућности да се тако стечен
новац положи на „Рачун репатрираца“.50 Пошто нису били у могућности да у
власништву задрже непокретну својину коју би оставили у Југославији,51 исељеници су продајом настојали да предупреде губитак. Како су челници панчевачке општине навели, „приватним путем“ су сазнали да је током претходног
таласа емиграције неименовани исељеник из Новог Сада продао некретнине,
само да би касније био приморан да куповну цену врати трећој страни, пошто
му није било дозвољено да је положи на „Збирни рачун“.52 Наведени сплет

46

47

48
49
50
51
52

Исто. Претпоставка Младенке Иванковић о секундарној улози трансферног рачуна у
процесу изношења капитала из Југославије у Израел (M. Ivanković, Jevreji u Jugoslaviji.., 329), извесно је неоправдана.
Од другог таласа организоване емиграције, довољним доказом о пореклу, односно власништву новца положеног на „Збирни рачун“ сматрана је чињеница да је дати износ
претходно био положен на текући рачун исељеника. Видети: АЈИМ, Ал. 1948, п. к. 757,
Допис Народне банке ФНРЈ, СЈВОЈ-у, Предмет: Уплате на „Збирни рачун репатрираца за Палестину“, 30. мај 1948.
Видети: АЈИМ, Ал. 1949–1951, п. к. 837, Допис Алберта Вајса (као опуномоћеника Андрије и Имреа Грина из Загреба), СЈВОЈ-у, 21. март 1950, Пов. бр. 1070/50.
АЈИМ, Ал. 1948, п. к. 1288, Допис Народне банке, СЈВОЈ-у, 25. октобар 1948.
АЈИМ, Ал. 1948. п. к. 757, Допис ЈВО Панчево, СЈВОЈ-у, 20. март 1949, Пов. бр.
607/49.
М. Ivanković, Jevreji u Jugoslaviji.., 330.
АЈИМ, Ал. 1948. п. к. 757, Допис ЈВО Панчево, СЈВОЈ-у, 20. март 1949, Пов. бр.
607/49.
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околности изазвао је разумљиву сумњу код лица пријављених за даље таласе
исељавања.
Надовезујући се на решење Министарства финансија ФНРЈ о отварању „Збирног рачуна репатрираца“, Савез је покренуо питање потраживања
појединаца према држави, државним надлештвима и предузећима по основу
национализације или продаје радњи, односно предузећа.53 Челници Савеза
истакли су да би исељенима требало омогућити да овакве приходе, чак и уколико би били реализовани по окончању процеса организоване емиграције,
положе на трансферни рачун.54 Када се у обзир узме став послератних југословенских власти према питању имовине јеврејске заједнице у његовим најопштијим оквирима,55 позитивно разрешење ове молбе Савеза, али и питања
ликвидације некретнина, скоро је у потпуности искључено.
Извори који се тичу полагања средстава на трансферни рачун између
1948. до 1952. године непотпуни су и често доносе контрадикторне податке.
Сваки покушај реконструкције динамике полагања средстава на „Рачун репатрираца“ како у оквирима појединачних таласа, тако и процеса исељавања
у целини, мора се сматрати тек релативно прецизним. Сачувана документа
наговештавају да су током пет таласа организоване емиграције на „Збирни
рачун репатрираца за Израел“ положене укупно 372 уплате.56 Највећи број
корисника рачуна дале су јеврејске заједнице Србије (45,2%), затим Босне и
Херцеговине (29,2%), Хрватске (16,2%) и Македоније (4,8%). Није сачувана
ниједна уплатница из Словеније и Црне Горе, док се 14 уплата (3,7%) не може
везати за конкретног исељеника.

53
54

55
56

АЈИМ, Ал. 1948, п. к. 800 (Архив Перера 37), Допис СЈВОЈ, Министарству финансија,
Одељењу за платни промет са иностранством, 29. октобар 1948, Пов. бр. 1882/48.
Исти став се може пронаћи у: АЈИМ, Ал 1948–1949, п. к. 881, Допис Аутономног одбора при СЈВОЈ, Народној банци ФНРЈ, Централи за НР Хрватску, филијала Сплит,
Предмет: Уплате исељеника за Израел, на трансферни рачун код Народне банке ФНРЈ,
15. новембар 1948.
М. Радовановић, „Ционизам и прагматизам“..., 236–237.
Документа релевантна за реконструисање динамике и начина коришћења рачуна највећим делом се налазе у: АЈИМ, 1945–1955, п. к. 1342, АЈИМ, Ал. 1948, п. к. 856 и АЈИМ,
Ал. 1948–1951, п. к. 880; АЈИМ, Ал. 1948–1952, п. к. 744. Сви подаци овде изнети, уколико није изричито другачије наглашено, заснивају се на документима из наведених
кутија у Архиву Јеврејског историјског музеја.
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Табела 1: Укупне и просечне уплате на „Рачун репатрираца“ током процеса
организоване емиграције, на нивоу појединачних република
Република

Укупна уплата (динара)

Просечна уплата (динара)

Србија
Хрватска
Босна и Херцеговина
Македонија
Непознато

16.491.112
7.571.937
6.319.080
747.859
1.225.005

98.161
125.249
57.446
41.548
81.667

Укупно (Југославија)

32.297.993

87.057

Укупна вредност средстава положених на „Збирни рачун“ износила је
32.297.993 динара (табела 1). Исељеници из Србије уплатили су приближно
52% ове суме. Мада на трећем месту по броју уплата, хрватски Јевреји положили су 24,4% укупних средстава на трансферни рачун. Нешто мању суму
уплатили су исељеници из Босне и Херцеговине (19,5%). Збир уплата из Македоније (0,3%) представља мањи удео у укупној суми чак и од оних полога
које се не могу на одговарајући начин сврстати (3,8%). Највећи број корисника (53,1%) на „Збирни рачун“ положио је између 10.000 и 50.000 динара.
Сваки појединачни корисник у просеку је уплатио 87.667 динара, при чему
су највеће просечне уплате стигле из Хрватске (125.249 динара), а најмање из
Македоније (41.548 динара).
Општи оквири коришћења специјализованог рачуна при Народној банци Југославије показују одређену правилност. Републике у којима је после рата живео највећи број Јевреја дале су највећи број исељеника,57 сходно томе и
највећи број корисника „Збирног рачуна“. Најзаступљенији међу повериоцима, поново пропорционално величини локалних заједница, били су чланови
јеврејских вероисповедних општина у Београду, Загребу и Сарајеву. Јевреји
у Хрватској, најимућнија заједница у Краљевини Југославији,58 бар колико то
уплате на трансферни рачун наговештавају, статус су задржали и по завршетку рата. Кумулативно, највећа средства стигла су од исељеника из Србије, али
су појединачни емигранти из Хрватске у просеку положили далеко највеће
суме (табела 1).
Када се посматра талас исељеника који је Југославију напустио крајем
1948. и почетком 1949. године, превасходно остаје нејасна укупна сума положена на трансферни рачун. Малобројна истраживања и сачувана докумен57
58

М. Радовановић, „Поједини статистички аспекти...“, 69.
Умногоме је из овог разлога Савез јеврејских вероисповедних општина управо хрватској заједници, односно ЈВО Загреб, препустио бригу о јеврејским избеглицама које су
у предвечерје рата стигле у Југославију. Видети фусноту 1.
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та пружају неколико различитих података. У допису који је непосредно по
окончању првог таласа организоване емиграције Савез јеврејских вероисповедних општина упутио Хитахдут Олеј Југославије наведен је податак о 196
повереника који су на „Збирни рачун“ положили укупно 13.166.689 динара.59
Како су исељеници очигледно и накнадно полагати средства на трансферни
рачун, овај податак се не може сматрати поузданим. Најмање још 17 лица
уплатило је додатних 563.200 динара.60 Два сачувана извештаја дају кумулативну уплату од 13.729.889 динара. У настојању да укупну суму положену на
„Рачун репатрираца“ у оквирима првог таласа организоване емиграције реконструише на основу појединачних признаница, аутор је дошао до податка
о 217 уплата, укупне вредности 16.864.459 динара61 (табела 1).
Са накнадно пронађеним уплатницама 256 исељеника положило је
средства на трансферни рачун крајем 1948, односно почетком 1949. године
(6,2% исељеника првог таласа).62 Одговарајуће бројности првог таласа организоване емиграције,63 у питању је 68,8% укупног броја уплата на „Збирни
рачун“. У оквирима првог таласа исељавања, 42% уплата стигло је од Јевреја
из Србије, 29,9% из Босне и Херцеговине, 18,8% из Хрватске и 7% из Македоније. Када се посматрају општи оквири процеса, емигранти из Босне и Херцеговине, односно Македоније далеко су најзаступљенији били крајем 1948.
године.64 Сходно томе је и заступљеност поверилаца из ових република уочи
првог таласа емиграције сразмерно већа него што ће бити у каснијим таласи59

60

61

62
63
64

Од овог броја треба одбити уплату од 12.000 динара на име Хермана Бадера из Новог
Сада, који је положио средства на трансферни рачун, али на крају није отпутовао за
Израел. АЈИМ, п. к. 820, Допис СЈВОЈ, Хитахдут Олеј Југославије, 6. јануар 1949, Пов.
бр. 17/49. Исти податак у: АЈИМ, Ал. 1948–1951, п. к. 758, Допис НБЈ, СЈВОЈ-у, 6. јануар 1949, Пов. бр. 16/49.
Ове уплате су накнадно прокњижене, будући исељеници за њих нису правовремено
доставили доказе о пореклу новца. Видети: АЈИМ, Ал. 1948–1951, п. к. 758, Допис
СЈВОЈ, Народној банци ФНРЈ, Централи за Србију, Предмет: Збирни рачун репатрираца за Палестину, 2. фебруар 1949.
М. Радовановић, Поједини економски аспекти..., 97. При томе разлика између суме
уплата наведене у допису Хитахдут Олеј Југославије и оне до које је аутор дошао анализом појединачних уплата умногоме одговара средствима која су на „Рачун репатрираца“ положили чланови јеврејске вероисповедне општине у Опатији. Реалном се чини
могућност да су велике уплате, какве су оне исељеника из Опатије, углавном услед
провере порекла новца са одређеним закашњењем положене на рачун. На овај начин
може се објаснити и разлика између податка о средствима прелиминарно положеним
на рачун у оквирима првог таласа исељавања и коначне суме коју наговештавају појединачне уплатнице.
Полазна претпоставка је укупно 4.098 исељеника у склопу првог таласа организоване
емиграције. Видети: М. Радовановић, Поједини статистички аспекти..., 66.
Исто.
Исто, 69.
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ма, односно оквирима исељавања уопште. Остаје нејасно порекло 2,3% уплата. Исељеници су крајем 1948, односно 1949, за трансфер положили укупно
21.717.612 динара (табела 2). Сходно томе што су уочи првог таласа организоване емиграције на „Збирни рачун“ положене више од две трећине укупних
средстава на овај начин изнетих из земље, очувани су релативни односи међу
просечним уплатама. Одређена одступања, међутим, ипак су приметна.
Сваки од југословенских Јевреја који је у оквирима првог таласа организоване емиграције користио специјализовани трансферни рачун, у новостворену државу Израел у просеку је понео 84.834 динара (табела 2). Мада су
највећа укупна средства стигла од припадника јеврејске заједнице у Србији
(44,2%), разлика у односу на укупне уплате исељеника из Хрватске (31,5%),
односно Босне и Херцеговине (20,4%), далеко је мања него у општим оквирима исељавања. Највећи број југословенских Јевреја који су земљу напустили
крајем 1948. године (55,5%), а у складу са правилношћу на нивоу комплетног
процеса исељавања, на трансферни рачун положио је суму између 10.000 до
50.000 динара. Јевреји из Хрватске уплатили су у просеку 139.809 динара,
док су најмања просечна средства, ако се занемаре уплате непознатог порекла, стигла од исељеника из Македоније (41.548).
Табела 2: Укупне и просечне уплате на „Рачун репатрираца“ током првог
таласа организоване емиграције, на нивоу појединачних република
Република

Укупна уплата (динара)

Просечна уплата (динара)

Србија

9.605.736

86.538

Хрватска
Босна и Херцеговина
Македонија
Непознато
Укупно (Југославија)

6.850.637
4.429.380
747.859
84.000
21.717.612

139.809
59.058
41.548
28.000
84.834

Док потврђује суштински карактер „Збирног рачуна репатрираца за
Израел“, динамика уплата у оквирима првог таласа исељавања наговештава
и да су најбогатији припадници јеврејске заједнице у послератној Југославији настојали да земљу напусте у што краћем року. О томе довољно илустративно говори податак да је 52,9% корисника трансферног рачуна у оквирима
првог таласа понело 67,2% средстава укупно положених на „Збирни рачун“.
При томе су три од четири уплате у вредности већој од 500.000 динара65 (9,32
килограма злата) забележене током целокупног процеса емиграције, на тран65

У питању су Јосип Клајн из Сенте (569.000 динара), Хениг Жигмунд из Новог Сада
(1.941.476 динара) и Алт Калман из Опатије (2.632.900 динара).
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сферни рачун положене уочи првог таласа организованог исељавања. Илустративан је, у овом смислу, и пример повереника из Македоније, који су једино крајем 1948. и почетком 1949. године били присутни међу корисницима
трансферног рачуна.
Динамику полагања средстава на трансферни рачун крајем 1948. године у целости су измениле уплате чланова јеврејске вероисповедне општине у
Опатији.66 Свега неколико емиграната на трансферни рачун положило је суме
довољне да у значајној мери дефинишу како просечне уплате на нивоу републике Хрватске, тако и на нивоу Југославије.
Извештај који је Народна банка Југославије поднела Савезу по окончању другог исељавања показује да је овом приликом 87 повереника (2,5%
укупног броја емиграната)67 на „Збирни рачун“ положило 8.126.487 динара.68
У питању је приближно 25,2% средстава изнетих из земље помоћу трансферног рачуна, док је сваки повереник просечно уплатио 93.407 динара. Како су
сачуване свега 63 уплатнице из 1949. године, даља анализа се мора вршити
на основу репрезентативног узорка.
Приближно 50,8% уплата уочи другог организованог исељавања стигло је из Србије, 36,5% из Босне и Херцеговине и 7,9% из Хрватске. Порекло 4,8% уплата остаје нејасно. Далеко највећи део средстава овом приликом
су уплатили исељеници из Србије (54,4%). Јевреји из Босне и Херцеговине
на трансферни рачун положили су 13,6% укупне суме, а хрватска заједница
2,9%. Порекло чак 32,6% уплата не може се утврдити. Највећи број уплата
гласио је на суму између 10.000 и 50.000 динара (46,0%), док су највеће просечне суме на „Збирни рачун“ положили емигранти из Србије (223.426 динара). Најмање уплате стигле су од исељеника из Хрватске (48.000 динара).
Табела 3: Укупне и просечне уплате на „Рачун репатрираца“ током другог
таласа организоване емиграције, на нивоу појединачних република
Република

Укупна уплата (динара)

Просечна уплата (динара)

Србија
Хрватска
Босна и Херцеговина
Непознато
Укупно (Југославија)

4.425.937
240.000
1.109.000
2.648.450
8.126.487

223.426
48.000
48.217
110.352
93.407

66
67
68

Видети детаљно: М. Радовановић, Поједини економски аспекти..., 95–96.
Укупно 2.490 Јевреја напустило је Југославију средином 1949. године. Видети: М. Радовановић, Поједини статистички аспекти..., 66.
АЈИМ, Ал. 1948–1952, п. к. 744, Допис СЈВОЈ, Народној банци, Централи за НР Србију, Београд, Предмет: Полог на „Збирни рачун репатрираца за Палестину“, 10. септембар 1949, Пов. бр. 3153/49.
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У оквирима другог таласа организоване емиграције приметна је диспропорција између удела у укупном броју исељеника који су напустили Југославију (32,2%)69 и удела у укупно изнетим средствима (25,2%) путем „Збирног рачуна“. Ова несразмера потврђује претпоставку о томе да су најбогатији
припадници јеврејске заједнице искористили већ прву прилику да напусте
земљу. При томе треба истаћи невелики број уплата из Хрватске у склопу другог таласа исељавања и њихову просечну вредност. Најимућнија заједница у
Југославији средином 1949. године једва да је била заступљена, а просечни
полози њених припадника били су скоро троструко мањи него током претходног исељавања.
Сачувано је укупно 38 уплатница из марта 1950 (9,5% укупног броја
емиграната).70 Не може се тврдити да број уплатница одговара укупном броју поверилаца „Збирног рачуна репатрираца за Израел“ уочи трећег таласа
организоване емиграције. Заступљеност корисника рачуна у претходним исељењима наговештава да их ни овога пута није било много више. Сачувани
извори говоре да је уочи трећег исељавања на трансферни рачун положено
укупно 3.382.444 динара71 (10,5% укупно уплаћених средстава) при чему је
сваки поверилац просечно уплатио 89.012 динара (табела 4).
Највећи број уплата на „Збирни рачун репатрираца за Израел“ уочи
трећег таласа организованог исељавања стигао је од припадника јеврејске
заједнице у Србији (47,4%). Следили су исељеници из Босне и Херцеговине
(28,9%), односно Хрватске (13,2%). Емигранти из Србије положили су највећи део средстава на трансферни рачун (65%), док су далеко мањи били износи који су стигли од босанских (21%) и хрватских Јевреја (11,4%). Порекло
2,5% уплаћене суме не може се утврдити. Половина корисника положила је
на трансферни рачун износ између 10.000 и 50.000 динара. Највеће уплате
овом приликом стигле су из Србије (115.786 динара), а најмање из Босне и
Херцеговине (64.609) (табела 4).

69
70
71

М. Радовановић, Поједини статистички аспекти..., 66.
При томе се 409 емиграната иселило у оквиру трећег таласа. Видети: М. Радовановић,
Поједини статистички аспекти..., 66.
АЈИМ, Ал. 1948–1952, Допис СЈВОЈ, Народној банци ФНРЈ, Централи за НР Србију
у Београду, Предмет: Полог на „Збирни рачун репатрираца за Палестину“, 10. април
1950, Пов. бр. 1241/50.
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Табела 4: Укупне и просечне уплате на „Рачун репатрираца“ током трећег
таласа организоване емиграције, на нивоу појединачних република
Република

Укупна уплата (динара)

Просечна уплата (динара)

Србија

2.199.939

115.786

Хрватска
Босна и Херцеговина
Непознато
Укупно (Југославија)

384.300
710.700
87.505
3.382.444

76.860
64.609
29.168
89.012

За разлику од претходног таласа организоване емиграције, број исељеника који је марта 1950. напустио Југославију, у поређењу са укупним бројем
емиграната (10,5%), скоро је идентичан уделу њихових уплата у средствима
укупно положеним на „Збирни рачун“ (10,4%). Просечне уплате на нивоу
појединачних република су веће него током претходног исељавања, али захваљујући уплатама непознатог порекла, које су по правилу релативно мале,
просечно положена сума на нивоу читавог исељавања остаје нижа него 1949.
године. Приближно четвртина корисника је средином 1950. године на „Рачун
репатрираца“ положила између 100.000 и 500.000 динара. Мада је њихов број
реално био далеко мањи него крајем 1948, односно средином 1949. године,
мали обим трећег таласа исељавања и непотпуни подаци умногоме пренаглашавају њихову заступљеност. При томе у обзир треба узети и одложену
емиграцију неких истакнутих припадника заједнице, који су активно учествовали у припреми организованог исељавања. Овакви појединци су у Израел
извесно били у прилици да понесу нешто веће суме од просечних.72 Мада се
на основу сачуваних докумената не може са сигурношћу утврдити када је угашен, сачувани извори не наговештавају никакву активност „Збирног рачуна“
током последња два таласа организованог исељавања.73

72

73

Репрезентативан у овом смислу је пример Мартина Комлоша, члана Главне комисије за
исељење и Извршног одбора Савеза јеврејских вероисповедних општина Југославије.
Пошто је учествовао у припреми прва два таласа организоване емиграције, у Израел
се иселио тек средином 1950. године. Видети: АЈИМ, п. к. 781 (Архив Перера 2–3),
Записник XXXV седнице ИО СЈВОЈ, 4. август 1948. На „Збирни рачун репатрираца за
Израел“ положио је, уочи трећег таласа исељавања, 401.101 динар.
Уочи четвртог таласа организованог исељавања Савез се обратио Министарству финансија Југославије молбом да „Збирни рачун репатрираца“ настави да функционише
по устаљеним правилима, како су исељеници поново показали интересовање за такав
начин изношења капитала из земље. Челници СЈВОЈ су истакли да не би било поштено
последњем таласу емиграната ускратити прилику да из земље изнесу новац на исти начин на који су то могли њихови претходници. Видети: АЈИМ, Ал. 1948–1951, п. к. 758,
Допис СЈВОЈ, Министарству финансија ФНРЈ, 3. мај 1951.
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Извесно непотпуни подаци указују да је укупно нешто мање од 5% исељеника који су између 1948. и 1952. године напустили Југославију положило
средства на „Збирни рачун репатрираца за Израел“. Овај проценат директно
одражава елитистички карактер специјализованог рачуна. С друге стране, мада број корисника рачуна ни тада не би био значајно већи, одређене препреке
формалне природе дефинисале су употребну вредност трансферног рачуна,
односно укупан број корисника. Као и читав процес организоване емиграције, полагање средстава на „Збирни рачун“ било је дефинисано релативно
крутим временским оквиром. Суме за трансфер морале су на „Рачун репатрираца“ бити положене у одређеном року.74 Закашњење или непоштовање
утврђене процедуре75 значило је губљење прилике за изношење капитала из
земље на овај начин.76
Општи оквири функционисања „Збирног рачуна“ дефинисани су у сарадњи Министарства финансија и Народне банке ФНРЈ, али је сам механизам трансфера новца остао недефинисан, у ишчекивању одговарајућег споразума југословенских и израелских државних власти.77 Одлука да се питање
трансфера средстава формално веже за међудржавну сарадњу умногоме је
допринела томе да „Рачун репатрираца“78 буде подједнако неефикасан као
и остали начини изношења капитала из земље. Уследили су протести појединачних исељеника, али и локалних заједница чији су чланови били пре
одласка у Израел.79
74

75

76

77
78
79

Приликом припреме за организовано исељавање, првобитни рок за полагање средстава
на „Рачун репатрираца“ продужаван је када год је то било могуће, као и код других рокова. Видети: АЈИМ, Ал. 1948, п. к. 856, Допис СЈВОЈ, свим јеврејским вероисповедним
општинама Југославије, Предмет: Одлазак у државу Израел, 3. децембар 1948, Пов.
бр. 2591/48.
Уочи првог таласа организоване емиграције, др Јаков Алтарац се обратио јеврејској
вероисповедној општини у Загребу поводом уплате коју је на „Збирни рачун репатрираца“ извршио његов брат, Израел Алтарац из Сплита. Како је новац грешком положен
директно, а не посредством локалне општине, покушали су накнадно да приложе сва
потребна документа. АЈИМ, Ал. 1948. п. к. 856, Допис др Јакова Алтараца, ЈВО Загреб, 24. децембар 1948. Остаје нејасно да ли је њихова молба усвојена.
С друге стране, у допису упућеном уочи првог таласа организоване емиграције Савезу,
челници ЈВО Ада истакли су како би већи број исељеника средства положио на трансферни рачун да је рок за уплату могао бити продужен. Видети: АЈИМ, Ал. 1948, п.
к. 856, Допис председника ЈВО Ада, СЈВОЈ-у, 11. новембар 1948. Мада се овај допис
односи на учешће чланова општине у Ади у првом таласу организованог исељавања,
у питању је примедба релевантна на нивоу процеса емиграције у целини. Видети извештаје који се чувају у АЈИМ, Ал. 1948, п. к. 1342.
АЈИМ, Ал. 1948, п. к. 1288, Допис Народне банке, СЈВОЈ-у, 20. октобар 1948, Пов. бр.
1704/48.
М. Ivanković, Jevreji u Jugoslaviji.., 329.
Индикативан је пример чланова ЈВО Чаковец. Распитујући се за споразум између Ју-
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Закључак
Један од мањих, али не и сразмерно мање значајних елемената организационог оквира потребног да би се Јеврејима из Југославије омогућила емиграција у Израел, био је трансфер капитала. Мада је од почетка постојала могућност изношења одређеног броја путничких чекова, на овај начин није се могло
изаћи у сусрет потребама најимућнијих припадника јеврејске заједнице.
У настојању да се најбогатијим исељеницима омогући да капитал понесу у нову домовину, при Народној банци Југославије створен је „Збирни
рачун репатрираца за Израел“. До краја процеса организоване емиграције,
преко 30 милиона динара положено је на трансферни рачун. Колико се на
основу сачуваних извора може закључити, „Збирни рачун“ је у правом смислу те речи био активан само током прва три таласа исељавања. Средином
1951. године, исељеници су још увек били у могућности да на овај начин
изнесу капитал из земље, али не постоје признанице које би указале на коришћење рачуна. Коначно, пети талас емиграције изведен је у околностима које
су „Рачун репатрираца“ учиниле потпуно нефункционалним.
Осим тога што одражава динамику и обим појединачних таласа, односно исељавања у целини, функционисање трансферног рачуна релативно
прецизно осликава и учешће најимућнијих припадника јеврејске заједнице у
Југославији у организованој емиграцији. Само непостојање доказа о уплатама на „Рачун репатрираца“ после трећег таласа исељавања може се протумачити као показатељ настојања најимућнијих међу југословенским Јеврејима
да што је пре постану житељи новостворене државе на Блиском истоку.
Невољни да се одрекну релативно малих средстава којима су располагали, Јевреји који су настојали да напусте послератну Југославију и одселе
се у Израел користиле су све начине трансфера капитала који су им били на
располагању. Ниједан се, међутим, није показао претерано поузданим. Коначно, ни „Збирни рачун репатрираца за Израел“ није омогућио једноставно изношење значајнијих средстава из Југославије. Мада нема наговештаја тога да
је било која од уплата остала нереализована, везивање трансфера капитала за
постизање одговарајућег споразума између Југославије и Израела значајно је
и трајно успорило читав процес.
гославије и Израела којим би био регулисан статус готовине положене на „Збирног
рачуна репатрираца за Израел“, челници општине у Чаковецу обратили су се Савезу.
Општина до марта 1949. још увек није добила потврде о преносу средстава. Лица пријављена за други талас исељавања желела су да знају да ли ће трансфер бити успешно
реализован, да би на основу тога могли да одлуче да ли ће готовину која им је била на
располагању положити на „Збирни рачун“ или пак потрошити док су још у Југославији. АЈИМ, Ал. 1948, п. к. 757, Допис ЈВО Чаковец, СЈВОЈ-у, 9. март 1949, Пов. бр.
513/49. Младенка Иванковић сматра да је неефикасност била главни разлог због кога
се мало исељеника определило за коришћење „Збирног рачуна“, занемарујући његов
елитистички карактер. Видети: М. Ivanković, Jevreji u Jugoslaviji.., 329.

