
П Р Е Д Л О Г 

 

 

На основу члана 71. став 1. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 

58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 

и 47/17),) и члана 201. Пословника Народне скупштине Републике Србије („Службени 

гласник РС”, број 20/12 - пречишћени текст), 

 

Народна скупштина Републике Србије, на седници одржаној ________________ 

2019. године, донела је 

 

О Д Л У К У  

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА СУДОВА 

 

I 

 

 

1. Бира се за председника Вишег суда у Београду, Александар Степановић, судија 

Врховног касационог суда и вршилац функције председника Вишег суда у 

Београду. 

 

2. Бира се за председника Трећег основног суда у Београду, Душан Агатоновић, 

судија Вишег суда у Београду и вршилац функције председника Трећег основног 

суда у Београду. 

 

3. Бира се за председника Основног суда у Сомбору, Александра Медурић Калчан, 

судија и вршилац функције председника Основног суда у Сомбору. 

 

4. Бира се за председника Основног суда у Бујановцу, Станка Крстић, судија и 

вршилац функције председника Основног суда у Бујановцу. 

 

5. Бира се за председника Прекршајног суда у Нишу, Мишел Марковић, судија и 

вршилац функције председника Прекршајног суда у Нишу. 

 

II 

 Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”. 
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О б р а з л о ж е њ е  

На основу члана 47, а у вези са чланом 80. став 1. Закона о судијама („Службени 

гласник РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 117/14, 

40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 47/17), Високи савет судства је у „Службеном гласнику РС”, 

број 6/19 од 1. фебруара 2019. године и у дневном листу ,,Политика” од 5. фебруара 2019. 

године, огласио избор председника за Виши суд у Београду, Трећи основни суд у 

Београду, Основни суд у Сомбору, Основни суд у Бујановцу и Прекршајни суд у Нишу. 

На оглас за избор председника за Виши суд у Београду пријаву је поднео један 

кандидат. За избор председника за Трећи основни суд у Београду, пријаве су поднела два 

кандидата. За избор председника за Основни суд у Сомбору, пријаве су поднела три 

кандидата. За избор председника за Основни суд у Бујановцу, пријаве су поднела три 

кандидата. За избор председника за Прекршајни суд у Нишу, пријаве су поднела два 

кандидата.  

Високи савет судства је способност кандидата за руковођење и организацију послова 

у суду утврдио на основу Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, 

оспособљености и достојности за избор судије на сталној судијској функцији у други или 

виши суд и о критеријумима за предлагање кандидата за председника суда („Службени 

гласник РС”, брoj 94/16). 

На основу члана 11. Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, 

оспособљености и достојности за избор судије на сталној судијској функцији у други или 

виши суд и о критеријумима за предлагање кандидата за председника суда, Високи савет 

судства, на седници одржаној 29. јануара 2019. године, образовао је Комисију за избор 

председника за Виши суд у Београду, Трећи основни суд у Београду, Основни суд у 

Сомбору, Основни суд у Бујановцу и Прекршајни суд у Нишу. 

У поступку предлагања кандидата за председнике судова узете су у обзир оцене рада 

кандидата.  

Комисија Високог савета судства за избор су вредновале способност кандидата за 

руковођење и организацију послова у суду на основу програма рада и разговора са 

кандидатом. 

Чланови Комисије Високог савета судства за избор су у складу са чланом 14. 

Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и 

достојности за избор судије на сталној судијској функцији у други или виши суд и о 

критеријумима за предлагање кандидата за председника суда, вредновали програм рада 

кандидата. 

Чланови Комисије Високог савета судства за избор су у складу са чланом 15. 

Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и 

достојности за избор судије на сталној судијској функцији у други или виши суд и о 

критеријумима за предлагање кандидата за председника суда, обавили разговор са 

кандидатима за председника суда и оценили одговоре кандидата на постављена питања. 

Након тога чланови Комисије Високог савета судства, у поступку предлагања кандидата 

за председника суда, су одредили завршну оцену и то на основу оцене програма рада и 

оцене са разговора. 

Комисија у поступку предлагања кандидата за председника за Виши суд у 

Београду, Трећи основни суд у Београду, Основни суд у Сомбору, Основни суд у 

Бујановцу и за Прекршајни суд у Нишу, доставила је претходну листу кандидата за 

председника за Виши суд у Београду, Трећи основни суд у Београду, Основни суд у 

Сомбору, Основни суд у Бујановцу и за Прекршајни суд у Нишу.  
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У складу са чланом 70. Закона о судијама  и чланом 19. Правилника о 

критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор 

судије на сталној судијској функцији у други или виши суд и о критеријумима за 

предлагање кандидата за председника суда, Високи савет судства је прибавио мишљење о 

кандидатима од седнице свих судија суда за који се предлаже избор председника.  

На основу члана 13. алинеја 4. Закона о Високом савету судства („Службени 

гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11 и 106/15), а у вези са чланом 70. Закона о судијама, 

Високи савет судства, на седници одржаној 19. априла 2019. године, утврдио је Предлог 

одлуке за избор председника судова и предложио Народној скупштини Републике Србије 

избор пет кандидата тако што се:  

 

1. Александар Степановић, судија Врховног касационог суда и вршилац функције 

председника Вишег суда у Београду, предлаже за избор председника Вишег суда у 

Београду. 

 

Александар Степановић је рођен 28. августа 1970. године у Београду. Правни 

факултет Универзитета у Београду завршио је 10. октобра 1994. године. Правосудни испит 

је положио 1. априла 1997. године. 

Радни однос на радном месту судијског приправника засновао је 1. марта 1995. 

године у Окружном суду у Београду и све до полагања правосудног испита био је 

распоређен у својству судијског приправника у Другом општинском суду у Београду. 

Након положеног правосудног испита примљен је у Окружни суд у Београду на 

радном месту стручног сарадника, а касније и самосталног стручног сарадника и то у 

првостепеном кривичном одељењу, а након тога и у кривичном ванрасправном већу.  

За судију Трећег општинског суда у Београду изабран је 17. новембра 1998. године, 

где је распоређен у кривично одељење, а једно време је обављао и дужност председника 

кривичног одељења.  

Одлуком Високог савета судства од 16. децембра 2009. године, изабран је на сталну 

судијску функцију у Виши суд у Београду, коју обавља почев од 1. јануара 2010. године. 

Првобитно је до августа 2011. године био распоређен у истражно одељење, а потом у 

кривично одељење и као стални члан кривичног ванрасправног већа. За вршиоца функције 

председника Вишег суда у Београду постављен је 16. априла 2013. године. Од 18. априла 

2013. године поступао је као председник кривичног ванрасправног већа Посебног 

одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду.  

За судију Апелационог суда у Београду изабран је 22. октобра 2013. године. За 

председника Вишег суда у Београду изабран је 23. маја 2014. године. Од 1. септембра 

2014. године поступа као судија за извршење кривичних санкција Вишег суда у Београду, 

од 1. јануара 2018. године као председник Одељења судске праксе Вишег суда у Београду, 

од 1. марта 2018. године као председник кривичног ванрасправног већа Посебног одељења 

за сузбијање корупције Вишег суда у Београду. 

За судију Врховног касационог суда изабран је 19. октобра 2018. године. За 

вршиоца функције председника Вишег суда у Београду постављен је 9. новембра 2018. 

године. 

Учесник је великог броја семинара, стручних и научних саветовања и 

конференција.  

Од 11. фебруара 2006. године поседује сертификат Правосудног центра за обуку и 

стручно усавршавање о поседовању посебних знања из области права детета и 

кривичноправној заштити малолетних лица.  
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У периоду од 2003. до 2009. годинe, по основу закљученог споразума о сарадњи 

Правног факултета Унивезитета у Београду и Трећег општинског суда у Београду и 

удружења „Млади правници Србије”, био је ангажован на стручном усавршавању и 

спровођењу судске праксе студената треће и четврте године Правног факултета 

Универзитета у Београду, те студената  Правног факултета „Унион”, у виду предавања о 

судским поступцима са аспекта судске праксе, писања правних аката, симулације суђења 

и праћења судских поступака.  

Од 2011. године је предавач - ментор за обуку полазника на Правосудној 

академији. Од 12. септембра 2012. године је председник Комисије за утврђивање врсте и 

висине накнаде штете лицима неосновано осуђених и неосновано лишених слободе. Од 

2013. године је испитивач на завршном испиту корисника почетне обуке на Правосудној 

академији. Од августа 2013. године је заменик члана Комисије за спровођење Националне 

стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године.  

Од септембра 2013. године је председник Комисије за жалбе и приговоре 

Правосудне академије. Од 10. септембра 2013. године је члан Радне групе за припрему 

предлога и мера активности у циљу решавања проблема складиштења и уништавања 

опојне дроге одузете у кривичном поступку. Од новембра 2013. године је члан Радне 

групе за израду Закона о изменама и допунама Закона о уређењу судова.  

Од 1. новембра 2013. године је заменик председника Комисије за праћење примене 

и спровођење новог Законика о кривичном поступку. Од 14. новембра 2013. године је члан 

Радне групе за утврђивање критеријума за премештај судија у други суд у случају 

укидања или промене претежног дела надлежности суда за који је изабран. Од децембра 

2013. године је члан Поткомисије Високог савета судства за распоређивање запослених за 

подручје новооснованих основних судова, сходно Закону о седиштима и подручјима 

судова и јавних тужилаштава.  

Од 22. септембра 2014. године је члан Управног одбора Правосудне академије, 

први мандат. Од 2. октобра 2014. године је председник Управног одбора Правосудне 

академије, први мандат. Од 12. јуна 2018. године је члан Управног одбора Правосудне 

академије, други мандат. Од 16. новембра 2018. године је председник Управног одбора 

Правосудне академије, други мандат. Од 22. јануара 2019. године је члан Комисије за 

спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2019-2024. године.  

 Главни и одговорни уредник је Редакције Билтена судске праксе Вишег суда у 

Београду и аутор више текстова објављених у билтенима Вишег суда у Београду и 

билтенима Трећег општинског суда у Београду. Познаје рад на рачунару и говори 

енглески језик. 

 Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у Београду, Александар 

Степановић је добио позитивно мишљење за избор за председника Вишег суда у Београду. 

 Рад кандидата Александра Степановића је Одлуком Комисије Врховног касационог 

суда за спровођење поступка вредновања и утврђивање оцене рада судија и председника 

Управног суда, Привредног апелационог суда, Прекршајног апелационог суда, 

Апелационог суда у Београду, Апелационог суда у Новом Саду, Апелационог суда у 

Крагујевцу и Апелационог суда у Нишу, за период од 1. јула 2015. до 11. маја 2018. 

године, вреднован оценом „изузетно успешно обавља судијску функцију” и „изузетно 

успешно обавља функцију председника суда”.  

За кандидата Александра Степановића Комисија Високог савета судства за избор је 

утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након 

тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за 

председника Вишег суда у Београду, у којој је наведено име кандидата, оцена рада и 

завршна оцена и исту је доставила Високом савету судства. 
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Високи савет судства, на седници одржној 19. априла 2019. године, донео је одлуку 

да Александра Степановића, судију Врховног касационог суда и вршиоца функције 

председника Вишег суда у Београду, предложи Народној скупштини Републике Србије за 

кандидата за председника Вишег суда у Београду.    

 

2. Душан Агатоновић, судија Вишег суда у Београду и вршилац функције 

председника Трећег основног суда у Београду, предлаже за избор председника 

Трећег основног суда у Београду. 

 

Душан Агатоновић је рођен 20. септембра 1966. године у Марибору. Правни 

факултет Универзитета у Београду завршио је 17. марта 1992. године. Правосудни испит 

је положио 7. маја 1996. године. 

Од 10. децембра 1992. године до 1. априла 1994. године био је запослен у предузећу 

ПП „Епицентар”, распоређен на радно место дипломираног правника. Од априла 1994. 

године до септембра 1995. године радио је као волонтер-приправник у Другом 

општинском суду у Београду. Од септембра 1995. године до 1996. године био је судијски 

приправник у Другом општинском суду у Београду. Од 1996. године до новембра 1998. 

године радио је као стручни сарадник у Другом општинском суду у Београду, распоређен 

у истражно одељење.  

За судију Другог општинског суда у Београду је изабран 17. новембра 1998. године 

и распоређен је у кривично одељење. До маја 2006. године, поред дужности поступајућег 

судије кривичног одељења, обављао је и дужност заменика председника Другог 

општинског суда у Београду, председника кривичног одељења, председника кривичног 

ванрасправног већа и председника Дисциплинске комисије.  

Од 1. јануара 2010. године до 1. јануара 2014. године, био је распоређен у 

Кривичном одељењу Првог основног суда у Београду. Поред функције поступајућег 

судије кривичног одељења, упоредо је обављао и дужност заменика вршиоца функције 

председника Првог основног суда у Београду, поступао је по захтевима за изузеће, у 

одељењу за извршење кривичних санкција, као председник ванрасправног већа, поступао 

је по притужбама, затим као судија надлежан за депозит, као судија надлежан за 

поступање по излазним замолницама, био је председник Комисије за праћење, спровођење 

и успешну реализацију циљева Програма решавања старих предмета, радио је као ментор 

на Правосудној академији. 

Одлуком Високог савета судства од 12. децембра 2013. године постављен је за 

вршиоца функције председника Трећег основног суда у Београду. 

Одлуком Народне скупштине Републике Србије од 23. маја 2014. године изабран је 

за председника Трећег основног суда у Београду.  

Одлуком Високог савета судства од 1. октобра 2018. године изабран је за судију 

Вишег суда у Београду. 

Решењем вршиоца функције председника Вишег суда у Београду од 9. новембра 

2018. године постављен је, као судија Трећег основног суда у Београду, за вршиоца 

функције председника Трећег основног суда у Београду, почев од 10. новембра 2018. 

године. 

Решењем вршиоца функције председника Вишег суда у Београду од 14. новембра 

2018. године постављен је, као судија Вишег суда у Београду, за вршиоца функције 

председника Трећег основног суда у Београду, почев од 15. новембра 2018. године. 

Одлуком Врховног касационог суда од 21. августа 2017. године именован је за 

члана Радне групе за праћење примене Измењеног јединственог програма решавања 

старих предмета у судовима у Републици Србији.  
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У периоду од 1. јануара 2014. године, поред обавезе руковођења судском управом, 

упоредо је радио као координатор Групе за увођење система финансијског управљања и 

контроле, члан је Комисије за повећање поверења јавности у рад суда, члан је Комисије за 

праћење спровођења и успешне реализације циљева Програма решавања старих предмета 

Трећег основног суда у Београду, координатор је Радне групе за израду плана интегритета 

Трећег основног суда у Београду, председник је ванрасправног већа, поступао је по 

захтевима за приступ информацијама од јавног значаја у кривичној материји, као и за 

исплату износа досуђених по основу утврђене повреде права на суђење у разумном року, 

одлучивао је по захтевима за изузеће, поступао је у предметима по приговорима ради 

убрзавања поступка у смислу одредаба Закона о заштити права на суђење у разумном 

року. 

Предавач је на Правосудној академији. Поседује сертификат Правосудног центра за 

обуку и стручно усавршавање о поседовању посебних знања из области права детета и 

кривичноправној заштити малолетних лица, сертификат о завршеном тренингу TPN 1 - 

Canadian Institute for Conflict Resolution, сертификат о завршеном тренингу TPN 3 - 

Canadian Institute for Conflict Resolution, сертификат - форензички третман лица места код 

насиља у породици и кривичних дела из области полних слобода, сертификат - курс о 

увиђају саобраћајних незгода, сертификат - спречавање насиља у породици. Учествовао је 

на више тренинга и предавања из области кривичног права. Познаје рад на рачунару и 

говори енглески језик. 

 Према мишљењу седнице свих судија Трећег основног суда у Београду, Душан 

Агатоновић је добио позитивно мишљење за избор за председника Трећег основног суда у 

Београду. 

 Рад кандидата Душана Агатоновића је Одлуком Комисије Апелационог суда у 

Београду за спровођење поступка вредновања и утврђивање оцене рада судија и 

председника Вишег суда у Београду, за период од 1. јула 2015. до 23. фебруара 2018. 

године, вреднован оценом „изузетно успешно обавља судијску функцију” и „изузетно 

успешно обавља функцију председника суда”.  

За кандидата Душана Агатоновића Комисија Високог савета судства за избор је 

утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након 

тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за 

председника Трећег основног суда у Београду, у којој су наведена имена кандидата, оцена 

рада и завршна оцена и исту је доставила Високом савету судства. 

Високи савет судства, на седници одржној 19. априла 2019. године, донео је одлуку 

да Душана Агатоновића, судију Вишег суда у Београду и вршиоца функције председника 

Трећег основног суда у Београду, предложи Народној скупштини Републике Србије за 

кандидата за председника Трећег основног суда у Београду.    

 

3. Бира се за председника Основног суда у Сомбору, Александра Медурић Калчан, 

судија и вршилац функције председника Основног суда у Сомбору. 

 

Александра Медурић Калчан је рођена 1. децембра 1959. године у Сомбору. 

Правни факултет Универзитета у Новом Саду је завршила је 26. марта 1982. године. 

Правосудни испит је положила 29. маја 1985. године. 

Као приправник-волонтeр радила је у Окружном суду у Суботици од 1. септембра 

1982. године до 19. априла 1983. године, када је засновала радни однос на радном месту 

судијског приправника у истом суду. Као тужилачки приправник радила је у Окружном 

јавном тужилаштву у Сомбору од 1. јануара 1984. године. Након положеног правосудног 
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испита засновао је  радни однос 1. фебруара 1986. године у Р.О „Инекс итип” Сомбор као 

правни референт.  

За судију Општинског суда у Сомбору је изабрана 1. јуна 1986. године и 

распоређена је у кривично одељење. Поред поступања у предметима из кривичне 

материје, поступала је и у предметима из парничне и оставинске материје, радила је као 

истражни судија, судија за претходни поступак, а била је задужена и за међународне 

овере-апостиле. Председник кривичног одељења била је од 2014. године до 17. октобра 

2018. године.  

Одлуком Високог савета судства од 16. децембра 2009. године, изабрана је на 

сталну судијску функцију у Основни суд у Сомбору, коју обавља почев од 1. јануара 2010. 

године. Од 1. јануара 2011. до 1. јануара 2015. године, годишњим распоредом послова 

одређена је за заменика председника Основног суда у Сомбору.  

Решењем председника Вишег суда у Сомбору од 16. октобра 2018. године 

постављена је за вршиоца функције председника Основног суда у Сомбору, почев од 17. 

октобра 2018. године. 

Учесник је многих саветовања и семинара, о чему поседује и разне сертификате. 

Учествовала је и на јавној расправи поводом доношења новог ЗКП-а у Апелационом суду 

у Новом Саду, где је имала излагање о непосредном суђењу.  

 Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Сомбору, Александра 

Медурић Калчан је добила позитивно мишљење за избор за председника Основног суда у 

Сомбору. 

 Рад кандидата Александре Медурић Калчан је Одлуком Комисије Вишег суда у 

Сомбору за спровођење поступка вредновања и утврђивање оцене рада судија и 

председника Основног суда у Врбасу и Основног суда у Сомбору, за период од 1. јула 

2015. до 30. јуна 2018. године, вреднован оценом „изузетно успешно обавља судијску 

функцију”. 

За кандидата Александру Медурић Калчан Комисија Високог савета судства за 

избор је утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). 

Након тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за 

председника Основног суда у Сомбору, у којој су наведена имена кандидата, оцена рада и 

завршна оцена и исту је доставила Високом савету судства. 

Високи савет судства, на седници одржној 19. априла 2019. године, донео је одлуку 

да Александру Медурић Калчан, судију Основног суда у Сомбору, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за кандидата за председника Основног суда у Сомбору.   

 

4. Бира се за председника Основног суда у Бујановцу, Станка Крстић, судија и 

вршилац функције председника Основног суда у Бујановцу. 

 

Станка Крстић је рођена 25. октобра 1957. године у Бујановцу. Правни факултет 

Универзитета у Београду је завршила је 22. јуна 1981. године. Правосудни испит је 

положила 29. септембра 1984. године. 

Од 1. фебруара 1983. године до 1. фебруара 1984. године била је судијски 

приправник у Општинском суду у Бујановцу. Од 1. новембра 1984. године до 1. априла 

1985. године обављала је послове стручног сарадника у Општинском суду у Бујановцу. 

За судију Општинског суда у Бујановцу је изабрана 23. маја 1985. године. За судију 

Основног суда у Врању је изабрана 26. априла 2012. године. Од 31. децембра 2013. године 

је судија Основног суда у Бујановцу. 

Решењем председника Вишег суда у Врању од 26. новембра 2019. године, 

постављена је за вршиоца функије Основног суда у Бујановцу.  
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Од 29. марта 2013. године поседује сертификат из области примене грађанског и 

кривичног законодавства. Познаје рад на рачунару. 

 Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Бујановцу, Станка Крстић је 

добила позитивно мишљење за избор за председника Основног суда у Бујановцу. 

 Рад кандидата Станке Крстиће је Одлуком Комисије Вишег суда у Врању за 

спровођење поступка вредновања и утврђивање оцене рада судија и председника 

Основног суда у Бујановцу, Основног суда у Врању и Основног суда у Сурдулици, за 

период од 1. јула 2015. до 30. јуна 2018. године, вреднован оценом „изузетно успешно 

обавља судијску функцију”. 

За кандидата Станку Крстић Комисија Високог савета судства за избор је утврдила 

завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након тога, 

Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за председника 

Основног суда у Бујановцу, у којој су наведена имена кандидата, оцена рада и завршна 

оцена и исту је доставила Високом савету судства. 

Високи савет судства, на седници одржној 19. априла 2019. године, донео је одлуку 

да Станку Крстић, судију Основног суда у Бујановцу, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за кандидата за председника Основног суда у Бујановцу.    

 

5. Бира се за председника Прекршајног суда у Нишу, Мишел Марковић, судија и 

вршилац функције председника Прекршајног суда у Нишу. 

 

Мишел Марковић је рођен 6. новембра 1958. године у Пироту. Правни факултет 

Универзитета у Нишу је завршио 30. октобра 1981. године. Правосудни испит је положио 

25. децембра 2004. године. 

У периоду од 15. августа 1983. године до 29. децембра 2009. године радио је у 

Радио телевизији Србије, на пословима правног заступника за подручје Југоисточне 

Србије. Као правни заступник ове медијске куће поступао је пред судовима у овом делу 

Републике Србије.  

На предлог Високог савета судства изабран је од стране Народне скупштине 

Републике Србије за судију Прекршајног суда у Нишу, на трогодишњи мандат, почев од 1. 

јануара 2010. године. Одлуком Високог савета судства од 28. децембра 2012. године, 

изабран је на сталну судијску функцију.  

У току 2017. и 2018. године, одлуком председника Прекршајног суда у Нишу 

постављен је за заменика председника овог суда, коју функију је обављао све до 

постављења за вршиоца функције председника суда, одлуком председника Прекршајног 

апелационог суда од 13. новембра 2018. године. 

Учесник је многобројних саветовања и стручних предавања у организацији 

Министарства правде Републике Србије, Удружења судија прекршајних судова и 

Правосудне академије. 

 Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Нишу, Мишел Марковић 

је добиo позитивно мишљење за избор за председника Прекршајног суда у Нишу. 

 Рад кандидата Мишелa Марковићa је Одлуком Комисије Прекршајног апелационог 

суда, Прекршајног суда у Врању, Прекршајног суда у Зајечару, Прекршајног суда у 

Лесковцу, Прекршајног суда у Неготину, Прекршајног суда у Нишу, Прекршајног суда у 

Пироту, Прекршајног суда у Прешеву и Прекршајног суда у Прокупљу, за период од 1. 

јула 2015. до 30. јуна 2018. године, вреднован оценом „изузетно успешно обавља судијску 

функцију”. 
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За кандидата Мишелa Марковићa Комисија Високог савета судства за избор је 

утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након 

тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за 

председника Прекршајног суда у Нишу, у којој су наведена имена кандидата, оцена рада и 

завршна оцена и исту је доставила Високом савету судства. 

Високи савет судства, на седници одржној 19. априла 2019. године, донео је одлуку 

да Мишелa Марковићa, судију Прекршајног суда у Нишу, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за кандидата за председника Прекршајног суда у Нишу.    


