На основу члана 51. и 53. Закона о правобранилаштву („Сл. Гласник РС“, број 55/2014),
члана 68. став 1. тачка 15. Статута оптштине Бачка Топола („Сл. Лист општине Бачка Топола“ бр.
5/2019), а у вези са расписаним Јавним конкурсом објављеним у публикацији „Послови“ дана
19.02.2020. године Општинско веће општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 23. марта
2020. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА
ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА

Поставља се Александра Стаменовић, дипломирани правник из Суботице, улица Бајнатска
број 36, за Општинског правобраниоца општине Бачка Топола. Именована се поставља на период
од 5 година, почев од 01. априла 2020. године.
Образложење
На расписани Јавни конкурс за Општинског правобраниоца општине Бачка Топола,
објављен у публикацији „Послови“ дана 19.02.2020. године, пристигла је једна пријава,
Александре Стаменовић.
Чланом 53. став 1. Закона о правобранилаштву („Сл. Гласник РС“ бр. 55/2014), прописано
је да правобранилачку функцију у правобранилаштву аутономне покрајине и правобранилаштву
јединице локалне самоуправе обавља једно или више лица која се бирају у складу са одлуком о
образовању правобранилаштва, док је стaвом 2. истог члана предвиђено да се одредбе овог Закона
које се односe на Државно правобранилаштво сходно прмењују и на правобранилаштво аутономне
покрајине и правобранилаштво јединице локалне самоуправе.
Чланом 68. став 1. тачка 15. Статута општине Бачка Топола, прописано је да Општинско
веће поставља општинског правобраниоца.
Увидом у пријаву и приложену документацију Александре Стаменовић, предату на основу
Јавног конкурса објављеног у публикацији „Послови“ дана 19.02.2020. године, утврђено је да је
Александра Стаменовић рођена је 07.08.1970. године у Суботици, Правни факултет завршила је
04.04.1997. године, док је правосудни испит положила 21.04.2000. године. У периоду од 2001. до
2009. године обављала је дужност судије у Општинском органу за прекршаје у Бачкој Тополи,
односно Суботици. Након престанка постојања органа, именована је као волонтер била
ангажована у адвокатској канцеларији Сабадош Роберта у Суботици, након чега је засновала
радни однос код послодавца АД Мала Босна у реструктуирању из Суботице, на радном месту
помоћник директора, где је у радном односу била до 2015. године. У приоду од 2016. до 2019.
године, Александра Стаменовић постављена је за Општинског правобраниоца општине Мало
Црниће, након чега је 2019. године засновала радни однос као инспектор за рад у Министарству за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
Имајући у виду све наведено, Општинско веће општине Бачка Топола је сагласно својим
овлашћењима из Закона и Статута донело је Решење о постављењу Општинског правобраниоца
општине Бачка Топола.
Упутство о правном средству: Против овог решења може се покренути управни спор,
подношењем тужбе надлежном суду у року од 30 дана од пријема овог решења.
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