
 A vagyonjogi ügyészségről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 2014/55. 
szám) 51. és 53. szakasza és Topolya község Statútuma (Topolya Község Hivatalos Lapja, 
2019/5. szám) 68. szakaszának 1. bekezdése 15. pontja alapján, a Poslovi kiadványban 2020. 
02. 19-én megjelent nyílt pályázattal kapcsolatban, Topolya Községi Tanácsa 2020. 03. 23-i 
ülésén meghozza az alábbi 

VÉGZÉST 
TOPOLYA KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZÉNEK  

TISZTSÉGBE HELYEZÉSÉRŐL 
 
 Tisztségbe helyezzük Aleksandra Stamenović okleveles jogászt, Szabadka, Bajnát utca 36. 
szám alatti lakost, Topolya Községi Vagyonjogi Ügyészeként. A nevezett személy kinevezése 5 éves 
időtartamra szól, 2020. április 1-jei hatállyal.  
 

Indokolás 
 A Topolya Községi Vagyonjogi Ügyészére szóló nyílt pályázatra, amely a Poslovi 
kiadványban jelent meg 2020. 02. 19-én, egy jelentkezés érkezett, mégpedig Aleksandra Stamenovićé. 
 A vagyonjogi ügyészségről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 2014/55. 
szám) 53. szakaszának 1. bekezdése előírja, hogy az autonóm tartomány vagyonjogi 
ügyészségénél és a helyi önkormányzat vagyonjogi ügyészségénél a vagyonjogi ügyész 
tisztségét egy vagy több személy tölti be, akit a vagyonjogi ügyészség megalakításáról szóló 
határozattal összhangban választanak meg, míg ugyanezen szakasz 2. bekezdése elirányozza, 
hogy a törvény Állami Vagyonjogi Ügyészségre vonatkozó rendelkezései alkalmazandóan az 
autonóm tartomány vagyonjogi ügyészségére és a helyi önkormányzat vagyonjogi 
ügyészségére is.  
 Topolya község Statútuma (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2019/5. szám) 68. 
szakaszának 1. bekezdése 15. pontja előírja, hogy a Községi Tanács helyezi tisztségbe a 
községi vagyonjogi ügyészt. 
 Aleksandra Stamenovićnak a Poslovi kiadványban 2020. 02. 19-én megjelent nyílt 
pályázatra benyújtott jelentkezésébe és a mellékelt dokumentációba való betekintés által 
megállapítottuk, hogy Aleksandra Stamenović 1970. 08. 07-én született Szabadkán, a Jogi 
Kart 1997. 04. 04-én fejezte, míg az igazságügyi vizsgát 2000. 04. 21-én tette le. 2001 és 
2009 között bíróként dolgozott a Községi Szabálysértési Szervnél Topolyán, illetve 
Szabadkán. A szerv létezésének megszűnését követően a nevezett személy önkéntesként 
dolgozott Szabados Róbert ügyvédi irodájában Szabadkán, azt követően pedig a szabadkai 
Mala Bosna Rt-nél létesített munkaviszonyt igazgatóhelyettesként, ahol 2015-ig állt 
munkaviszonyban. 2016 és 2019 között Malo Crniće község községi vagyonjogi ügyészeként 
dolgozott, azt követően pedig 2019-ben a munkaügyi, foglalkoztatási, harcos és 
szociálpolitikai minisztériumban létesített munkaviszonyt munkaügyi felügyelőként.  
 Az elmondottakat figyelembe véve, Topolya Községi Tanácsa, a törvényben és a 
statútumban foglalt meghatalmazásainak megfelelően, meghozta a Topolya Községi 
Vagyonjogi Ügyésze tisztségbe helyezéséről szóló végzést.  
 Jogorvoslati utasítás: E végzés ellen közigazgatási per indítható az illetékes bíróságon, 
e végzés átvételét követő 30 napon belül.  
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