Наука и образовање
прегледом кретања у служби и предлогом програма рада
директора школе; докази о стручним и организационим
способностима (необавезно). Уколико се на конкурс (који
остаје отворен 15 дана од дана објављивања) не пријави
ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања, за директора школе може бити изабрано и
лице које, уз испуњеност осталих горенаведених услова, има одговарајуће образовање из члана 140 став 3
истог Закона, тј. високо образовање стечено на студијама првог степена (основне академске, односно струковне
и специјалистичке струковне студије) или на студијама у
трајању од три године, или више образовање за наставника те врсте школе, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен исоит за
директора школе и најмање 10 година рада у установи
на пословима васпитања и образовања, након стеченог
одговарајућег образовања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве са доказима
о испуњавању услова конкурса могу се поднети лично, у
затвореној коверти, или препорученом поштом на адресу
школе, са назнаком „Конкурс за директора“.

ЛЕСКОВАЦ
ВИСОКА ТЕХНОЛОШКО
УМЕТНИЧКА
СТРУКОВНА ШКОЛА ЛЕСКОВАЦ
16000 Лесковац, Вилема Пушмана 17
тел. 016/233-911

Наставник у сва звања за ужу
област Математика и информатика
УСЛОВИ: завршен ПМФ - математика или информатика; завршене докторске, магистарске, односно специјалистичке академске студије из научне области за коју
се бира; објављени научно-стручни радови у научним
часописима и зборницима са рецензијама; способност за
наставни рад. Поред наведених услова, кандидат треба
да испуни и друге опште и посебне услове предвиђене
Законом о високом образовању, Статутом школе, Правилником о систематизацији радних места у школи и Правилником о избору у звање наставника и сарадника. Пријаве
на конкурс са прилозима (биографија, списак научних
радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених и уверење да нису
осуђивани), којима кандидат доказује да испуњава услове
тражене у конкурсу, доставити у року од 10 дана од дана
објављивања конкурса, на адресу школе. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Рок
за подношење пријаве на конкурс је 10 дана од објављивања у публикацији „Послови“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОСИФ ПАНЧИЋ“ ОРАШАЦ
16201 Манојловце
тел. 016/734-488

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове:
да је стекао одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и
то: а) студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; б) студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; да испуњава услове за наставника основне
школе, за педагога или психолога; да поседује дозволу
за рад наставника основне школе, за педагога или психолога; да поседује дозволу за рад наставника, васпитача
и стручног сарадника; да има обуку и положен испит за
директора установе (изабрани кандидат који нема положен испит за директора дужан је да у року од 2 године
од дана ступања на дужност положи наведени испит);
да има најмање 8 година рада и области образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
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на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита; за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оригинал или оверену копију дипломе о одговарајућем образовању (не старију од 6 месеци); оригинал
или оверену копију уверења о положеном стручном испиту, односно лиценци за наставника, педагога или психолога (не старија од 6 месеци); доказ да има најмање осам
година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; уверење о положном испиту за директора школе (изабрани
кандидат који нема положен испит за директора дужан је
да у року од 2 године од дана ступања на дужност положи наведени испит); доказ о физичкој и психичкој способности за рад, односно лекарско уверење (доставља се
пре закључења уговора о раду); уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења о неосуђиваности
из казнене евиденције МУП-а (не старије од 6 месеци);
оригинал или оверену фотокопију МУП-а (не старије од
6 месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења
надлежног суда да се против кандидата не води кривични
поступак (не старије од 6 месеци); оригинал или оверену
фотокопију уверења надлежног суда да није правоснажно осуђиван за привредне преступе (не старије од 6 месеци); биографија са кратким прегледом радног искуства и
предлог програма рада директора школе. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са документацијом слати на напред наведену
адресу, са назнаком „Конкурс за директора”. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Ближа обавештења о конкурсу могу се добити код секретара школе
и преко телефона: 016/734-488.

ТРГОВИНСКО-УГОСТИТЕЉСКА
ШКОЛА
16000 Лесковац, Дубочица бб
тел. 016/222-961

Наставник хемије

са 95% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, до повратка запослене
са функције директора, а најдуже до
истека мандата
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописано чл.
140 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закони и 10/19) у
даљем тексту Закон, и Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03,
8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 5/11, 8/11
и 9/13): професор хемије; дипломирани хемичар; дипломирани хемичар опште хемије; дипломирани хемичар
за истраживање и развој; дипломирани хемичар - смер
хемијско инжењерство; дипломирани хемичар - професор
хемије; дипломирани професор хемије - мастер; дипломирани хемичар - мастер; професор биологије - хемије;
професор физике-хемије; дипл.инг. хемије - аналитички
смер; дипл.инг. хемије - биооргански смер; дипломирани
професор физике - хемије - мастер; дипломирани професор биологије-хемије мастер; професор географије
- хемије; мастер хемичар; мастер професор хемије; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и
да за њега није, у складу са Законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републи-

ке Србије; да зна језик на коме се остварује образовно
васпитни рад. Напомена: уколико кандидат не поседује
лиценцу за наставника, образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина, обавезан је да
стекне у року од једне, а највише две године, од дана
пријема у радни однос као услове за полагање испита за
лиценцу наставника.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар за конкурс, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати достављају следећа
документа којима доказују да испуњавају услове конкурса: диплому или уверење о завршеном одговарајућем
високом образовању (оверена фотокопија); краћу биографију; уверење из МУП-а да није осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривична дела из члана 139
став 1 тачка 3 Закона; уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија); извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); доказ о знању српског језика (кандидати који
су одговарајуће образовање стекли на српском језику
не подносе овај доказ). Доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са ученицима се подноси пре закључења уговора о раду. Пријаве са потребном
документацијом достављају се у року од 8 дана од дана
објављивања на адресу школе. Достављена документа се
неће враћати. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање.

ЛОЗНИЦ А
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЦРВЕНКАПА“
15318 Мали Зворник, Дринска 7

Васпитач

на одређено време ради замене, до
повратка запослене са боловања
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, мастер струковне студије) и
специјалистичке струковне студије, по прописима који су
уређивали високо образовање у периоду од 10. септембра 2005. године до 7. октобра 2017. године; на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, на студијама првог степена (основне
струковне студије, основне академске студије или специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од
три године или више образовање - васпитач, у складу са
законом; да испуњава услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз попуњен пријавни
формулар који се налази на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја достави: диплому о стеченом одговарајућем образовању; доказ о неосуђиваности - податке из казнене евиденције издате од стране
МУП-а (не старије од 6 месеци); уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених (нови образац); доказ о знању српског језика
на коме се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том
језику). Документа се достављају у оригиналу или овереној фотокопији, осим извода из матичне књиге рођених чија копија не мора бити оверена. Изабрани кандидат пре закључења уговора о раду дужан је да достави
лекарско уверење. Пријаве са документацијом доставити лично или поштом на адресу установе, у року од 8
дана од дана објављивања огласа. Ближе информације
о огласу могу се добити код секретара установе, телефон: 015/471-092. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање.

НИШ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
18000 Ниш, Александра Медведева 14

Наставник за избор у звање
ванредни или редовни професор
за ужу научну област Мехтроника
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове конкурса. Општи услови конкурса прописани су
чланом 24 став 1 Закона о раду и чланом 72 став 4 Закона
о високом образовању. Посебни услови конкурса прописани су чланом 74 став 8 и став 10 Закона о високом обра-
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Наука и образовање
зовању, чланом 165 став 8 и став 10 Статута Универзитета
у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу” 8/2017) и члановима 27, 28 и 29 Ближих критеријума за избор у звања
наставника („Гласник Универзитета у Нишу” 3/2017).
Декан факултета ће свим учесницима овог конкурса обезбедити могућност одржавања приступног предавања,
када је оно Ближим критеријумима за избор у звања
наставника предвиђено као обавезни услов за избор у
звање наставника по објављеном конкурсу, на начин прописан чланом 7. Правилника о поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Нишу („Гласник Универзитета у Нишу” 2/2018). Приликом пријављивања на конкурс кандидати су у обавези
да факултету доставе документацију којом доказују да
испуњавају услове из овог конкурса и подносе: 1. пријаву;
2. доказ о одговарајућој школској спреми (оверен препис
дипломе); 3. биографију са библиографијом и пратећим
материјалом; 4. попуњен, одштампан и потписан образац
о испуњавању услова за избор у звање наставника који
се налази на веб-порталу Универзитета у Нишу: www.
npao.ni.ac.rs; 5. уверење надлежне полицијске управе да
против кандидата није изречена правноснажна пресуда
за кривична дела против полне слободе, фалсификовања
исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи, које је издато након датума расписивања овог конкурса; 6. фотокопију важеће личне карте, односно очитан
образац чиповане личне карте кандидата.

Наставник за избор у звање
ванредни или редовни професор
за ужу научну област Теоријска и
примењена механика флуида
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове конкурса. Општи услови конкурса прописани су
чланом 24 став 1 Закона о раду и чланом 72 став 4 Закона
о високом образовању. Посебни услови конкурса прописани су чланом 74 став 8 и став 10 Закона о високом образовању, чланом 165 став 8 и став 10 Статута Универзитета
у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу” 8/2017) и члановима 27, 28 и 29 Ближих критеријума за избор у звања
наставника („Гласник Универзитета у Нишу” 3/2017).
Декан факултета ће свим учесницима овог конкурса обезбедити могућност одржавања приступног предавања,
када је оно Ближим критеријумима за избор у звања
наставника предвиђено као обавезни услов за избор у
звање наставника по објављеном конкурсу, на начин прописан чланом 7 Правилника о поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Нишу („Гласник Универзитета у Нишу” 2/2018). Приликом пријављивања на конкурс кандидати су у обавези
да факултету доставе документацију којом доказују да
испуњавају услове из овог конкурса и подносе: 1. пријаву;
2. доказ о одговарајућој школској спреми (оверен препис
дипломе); 3. биографију са библиографијом и пратећим
материјалом; 4. попуњен, одштампан и потписан образац
о испуњавању услова за избор у звање наставника који
се налази на веб-порталу Универзитета у Нишу: www.
npao.ni.ac.rs; 5. уверење надлежне полицијске управе да
против кандидата није изречена правноснажна пресуда
за кривична дела против полне слободе, фалсификовања
исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи, које је издато након датума расписивања овог конкурса; 6. фотокопију важеће личне карте, односно очитан
образац чиповане личне карте кандидата.

Наставник за избор у звање
доцент или ванредни професор
за ужу научну област Теоријска и
примењена механика флуида
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове конкурса. Општи услови конкурса прописани су
чланом 24 став 1 Закона о раду и чланом 72 став 4 Закона
о високом образовању. Посебни услови конкурса прописани су чланом 74 став 6 и став 8 Закона о високом образовању, чланом 165 став 6 и став 8 Статута Универзитета
у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу” 8/2017) и члановима 25, 26, 27 и 28 Ближих критеријума за избор у звања
наставника („Гласник Универзитета у Нишу” 3/2017).
Декан факултета ће свим учесницима овог конкурса обезбедити могућност одржавања приступног предавања,
када је оно Ближим критеријумима за избор у звања
наставника предвиђено као обавезни услов за избор у
звање наставника по објављеном конкурсу, на начин прописан чланом 7 Правилника о поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Нишу („Гласник Универзитета у Нишу” 2/2018). Приликом пријављивања на конкурс кандидати су у обавези
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да факултету доставе документацију којом доказују да
испуњавају услове из овог конкурса и подносе: 1. пријаву;
2. доказ о одговарајућој школској спреми (оверен препис
дипломе); 3. биографију са библиографијом и пратећим
материјалом; 4. попуњен, одштампан и потписан образац
о испуњавању услова за избор у звање наставника који
се налази на wеб порталу Универзитета у Нишу: www.
npao.ni.ac.rs; 5. уверење надлежне полицијске управе да
против кандидата није изречена правноснажна пресуда
за кривична дела против полне слободе, фалсификовања
исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи, које је издато након датума расписивања овог конкурса; 6. фотокопију важеће личне карте, односно очитан
образац чиповане личне карте кандидата.
ОСТАЛО: Документацију кандидати подносе на горенаведену адресу. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације сматраће се
неуредним и неће бити разматране, о чему факултет
доноси посебан закључак.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„ПРОТА СТЕВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ”

18220 Алексинац, Др Тихомира Ђорђевића бб
тел. 018/800-068

Наставник физичког васпитања

на одређено време до повратка
запосленог са функције коме мирује
радни однос због избора, односно
именовања на место директора школе
у првом мандату
УСЛОВИ: Наставу и друге облике образовно-васпитног
рада у предметној настави може да изводи лице које је
стекло одговарајућу стручну спрему за извођење наставе физичког васпитања и звање у складу са Законом о
основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у
стручним школама („Службени гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016-испр., 13/2016,
2/2017 и 13/2018), професор физичког васпитања; дипломирани педагог физичке културе; професор физичке
културе; професор физичког васпитања - дипломирани
тренер са назнаком спортске гране; професор физичког
васпитања - дипломирани организатор спортске рекреације; професор физичког васпитања - дипломирани
кинезитерапеут; дипломирани професор физичког васпитања и спорта - мастер; дипломирани професор физичког васпитања кинезитерапије - мастер; мастер професор
физичког васпитања и спорта; мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије; мастер професор предметне наставе-претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет. Кандидат треба да испуњава опште услове прописане законом за заснивање радног односа и посебне
услове предвиђене чланом 139 и чл. 140 и 142 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019),
као и из члана 142 став 1 истог закона: обавезно образовање лица из члана 140 овог закона је образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање
по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи у складу
са Европским системом преноса бодова (доказ - уверење
надлежне установе). Образовање из става 1 овог члана, наставник, васпитач и стручни сарадник је обавезан
да стекне у року од једне, а највише две године од дана
пријема у радни однос, као услов за полагање испита
за лиценцу. Диплома о стручној спреми стеченој на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије)
и то: студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односне групе предмета; студије другог степена из области педагошког наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета. Уз пријаву на конкурс кандидат

треба да приложи: попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке
и технолошког развоја; потписану биографију; оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми;
доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (доставља у року од једне а највише
две године од дана пријема у радни однос, као услов за
полагање испита за лиценцу), и то: потврда високошколске установе о броју бодова, доказ о положеном испиту за
лиценцу или доказ о положеним испитима из педагогије
и психологије; уверење о држављанству (оверен препис/
фотокопију); извод из матичне књиге рођених (оверен
препис/фотокопију); доказ о познавању језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад; уверење о неосуђиваности за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; лекарско уверење (уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима, доставља се пре закључења уговора о раду).
Уверења не могу да буду старија од 6 месеци. Кандидати
који буду изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима.
Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Пријаве се могу доставити лично или на горенаведену адресу.

ПРВА НИШКА ГИМНАЗИЈА
„СТЕВАН СРЕМАЦ“
18000 Ниш, Вожда Карађорђа 27

Наставник географије

за 10 часова недељне наставне норме,
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: 1) професор географије; (2) дипломирани географ; (3) дипломирани географ - просторни планер; (4)
дипломирани професор географије - мастер; (5) мастер
географ; (6) мастер професор географије; (7) дипломирани географ - мастер. Лица која су стекла академско
звање мастер морају имати претходно завршене основне
академске студије студијског програма: географија,
дипломирани географ, професор географије. У радни однос у установи може да буде примљено лице под
условима прописаним чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања и то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 1 овог
члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова из
става 1 тач. 1), 3) - 5) овог члана саставни су део пријаве
на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду. Поред општих
услова прописаних Законом о раду, кандидат за наставника треба да има стечено одговарајуће високо образовање
у складу са чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања: 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука;
2) на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из става 1
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