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                                                                                           Poziv na broj:63 0 Rs 020118 13 Rs
                                                                                           OPĆINSKI SUD U LJUBUŠKOM
Pravna stvar:

TUŽITELJICA: Marina Mišetić Zeljko, Široki Brijeg, Krstače 18,88220 Široki Brijeg

TUŽENIK: 1. Županija Zapadnohercegovačka, Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i   
                       športa ŽZH Široki Brijeg, Stjepana Radića 37b, 88220 Široki Brijeg,
                       zastupana po županijskom pravobraniteljstvu
                    2. Osnovna škola fra Stipana Vrljića, Sovići, 88240 Grude
                        zastupana po ravnatelju Anti Krstanoviću 

                       Vrijednost spora: 160 000,00 KM

Radi: RADNI SPOR 
DOPUNA PODNESKA TUŽITELJICE

za ponovljeno glavno ročište od 16.03.2015.g.

Ostajem kod Tužbe, tužbenog zahtjeva i svih dosadašnjih navoda iznijetih tijekom postupka.

Ravnatelj Osnovne škole fra Stipana Vrljića Sovići Anto Krstanović smišljeno, namjerno i 
unaprijed sračunato je organizirao skupinu svojih sadašnjih i bivših radnih kolega, koji su se 
međusobno udružili da lažno svjedoče na glavnom ročištu dana 29.10.2014.g. s ciljem da 
kazneno optuže Tužiteljicu i da svojim lažima dokažu da Tužiteljica nije bila u radnom 
odnosu, a u svemu tome pomagala im je i sutkinja Ankica Čuljak, jer je ravnatelju Anti 
Krstanoviću dozvolila da postavlja općenita pitanja u kojima je sadržano kako na njih treba 
odgovoriti tj pitanja koja svjedoci ne mogu znati i time su prekršili odredbe čl.107 t.2 Zakona 
o parničnom postupku F BiH. 
Dokaz ovome je činjenica da ravnatelj Anto Krstanović u Zapisniku s glavnog ročišta od 
29.10.2014.g.postavlja općenita pitanja svjedoku Suzani Pešorda i drugima kao npr. „Da li 
sam ja kao ravnatelj škole ijednog trenutka se nasilno ponašao prema Marini Mišetić Zeljko 
bilo to ružnim riječima ili ne daj bože fizičkim nasrtajem, kao što se spominje u ovoj tužbi. 
Svjedok izjavi ne“ Suzana Pešorda ne može znati odgovor na ovo općenito pitanje, jer ona 
nije bila prisutna u svakom trenutku s Tužiteljicom i s ravnateljem Antom Krstanovićem.
Ravnatelj Anto Krstanović postavlja i drugo općenito pitanje svjedoku Suzani Pešorda koje 
glasi:Da li je ijedan naš kolega iz škole ikada se ponio neljudski prema kolegici Marini 
Zeljko. Svjedok izjavi ne“. Suzana Pešorda ne može znati odgovor na ovo općenito pitanje, 
jer ona nije bila prisutna u svakom trenutku s Tužiteljicom i sa svim drugim kolegama iz 
škole.
Ravnatelj Anto Krstanović postavlja i treće općenito pitanje svjedoku Suzani Pešorda koje 
glasi:“ I upravo ove riječi koje su navedene kao terorista, nasilnik, bandit itd. da li su se ikada
čule te riječi u zbornici ili u kancelariji ravnatelja kad je bila nazočna g. Marina Zeljko 
Mišetić. Svjedok izjavi ne“. Suzana Pešorda ne može znati odgovor na ovo općenito pitanje, 
jer ona nije bila prisutna u svakom trenutku s Tužiteljicom i sa ravnateljem Antom Krstanović
u zbornici ili kancelariji ravnatelja. 
Obzirom da Suzana Pešorda ne može znati odgovor na ova općenita pitanja, dokaz je da pod 
prisegom lažno svjedoči i da se dogovorila i udružila s ravnateljem Antom Krstanovićem da 
postavlja općenita pitanja u kojima je sadržano kako na njih treba odgovoriti. Dokaz tome je 
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činjenica da na sugerirano općenito pitanje u kojima se spominju riječi ijednog trenutka ili 
ijedan, ikada slijedi općeniti odgovor nijednog trenutka ili nikada tj ne.
Na ovaj način svjedok Suzana Pešorda počinila je kazneno djelo lažnog svjedočenja na sudu i 
kazneno djelo međusobnog udruživanja s ravnateljem Antom Krstanovićem da se lažno 
svjedoči i kazneno optuži Tužiteljica.
Osim ovoga, ravnatelj Anto Krstanović lažno svjedoči u svom pitanju da se u Tužbi i u 
drugim aktima spominju riječi terorista, nasilnik i bandit. U Tužbi i u drugim aktima spominje
se teroristički način, silom izbacivanje s posla na banditski način i slično. Tužiteljica je silom 
izbačena s posla na banditski način, jer nije dobila Odluku Školskog odbora i Rješenje 
ravnatelja Ante Krstanovića o prestanku radnog odnosa na određeno vrijeme i to je terorizam 
u radnim odnosima. Ako se nekome ne sviđaju ove riječi, kojim drugim riječima opisati 
ovakav način izbacivanja s posla. Čak je i sutkinja Ankica Čuljak jednom upozorila 
Punomoćnika tužiteljice da ne koristi izraz „silom izbacivanje s posla“. Kad ju je Punomoćnik
tužiteljice upitao kojim drugim izrazom opisati ovakav način izbacivanja s posla, ona je 
ušutjela. Da je Tužiteljica dobila Odluku i Rješenje o prestanku radnog odnosa na određeno 
vrijeme, onda se ne bi mogli koristiti ovi izrazi.

Obzirom da su se udružili i dogovorili da će lažno svjedočiti, svjedok Suzana Pešorda 
nastavlja lažno svjedočiti i na pitanja Punomoćnika tužiteljice. Tako u Zapisniku s glavnog 
ročišta od 21.11.2014.g. piše“Na upit pun. tužitelja: U odgovoru na zahtjev za dopunom 
norme piše: ukoliko ne potpišete ugovor o radu u roku od pet dana od dana prijema obavijesti 
školski odbor osnovne škole Fra Stipana Vrlića Sovići je jednoglasno odlučio da prestaju sva 
vaša radna prava koja se odnose na točku 4 raspisanog natječaja, objasnite kako će prestati 
radna prava koja se odnose na točku 4 raspisanog natječaja kada tužiteljica nije uposlena po 
raspisanom natječaju već sporazumno po kolektivnom ugovoru.
Svjedok izjavi: do tada je u školama bila dopuna norme sporazumno i g. Mišetić Zeljko je kod
nas radila prvo polugodište četiri sata dopunu norme. Tada smo morali raspisati natječaj za ta
četiri  sata  koja su bila,  jer  se od tada počinje u svim školama ne samo kod nas sklapati
ugovori  o  radu.  Školski  odbor  je  to  uz  suglasnost  Ministarstva  i  raspisao  i  na  točku  4
primljena je g. Mišetić Zeljko, ali ona nije htjela potpisati ugovor o radu nije željela , a bez
potpisanog ugovora o radu ne može ni ići u učionicu učiti djecu jer nema sklopljen ugovor o
radu“.
Svjedok Suzana Pešorda lažno svjedoči da je nakon prvog polugodišta za četiri sata Školski
odbor uz suglasnost Ministarstva raspisao Natječaj i da je na točku 4 primljena g. Mišetić
Zeljko.
Niti je Školski odbor nakon prvog polugodišta raspisao natječaj za 4 sata, niti se Tužiteljica
prijavljivala  na taj  natječaj,  niti  je  primljena  po  tom natječaju,  a  niti  su  Tuženi  dostavili
dokumentaciju koja dokazuje navode svjedoka Suzane Pešorda. Neshvatljivo je da svjedok
Suzana  Pešorda  ovako  otvoreno  laže  pod  prisegom,  jer  za  svoje  tvrdnje  nema  nikakvog
materijalnog  dokaza  kao  npr.  natječaj,  prijava  Tužiteljice,  odluka-obavijest  o  uposlenju
Tužiteljice  itd.  Tužiteljica  će  naknadno  odlučiti  da  li  će  svjedoka  Suzanu  Pešordu  zbog
ovakvog lažnog svjedočenja prijaviti nadležnom tužiteljstvu. 

Sutkinja Ankica Čuljak je dozvolila da ravnatelj Anto Krstanović isto tako postavlja općenita 
pitanja i svjedocima Nevenki Mikulić, Vinku Pejiću i Frani Mikuliću na koja oni ne mogu 
znati odgovor, jer nisu bili prisutni u svakom trenutku s Tužiteljicom i s ravnateljem Antom 
Krstanovićem. Ova tri svjedoka, iako su lažno svjedočili, bar su se djelomično ogradili 
riječima koliko ja znam. Samo se Nevenka Mikulić nije ogradila u ovom pitanju ravnatelja 
Ante Krstanovića koje glasi“ da li sam ja kada je Marina dolazila u zbornicu ikada čak imao i
bliski susret sa njom, da li sam je ja ikada izbacio iz zbornice. Svjedok izjavi: Ne“. Tajnica 
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škole Navenka Mikulić ne može znati odgovor na ovo pitanje, jer nije bila prisutna svakog 
trenutka s Tužiteljicom i s ravnateljem škole u Zbornici. Što se sve događalo i što je sve 
govorio ravnatelj Anto Krstanović, Tužiteljica nije htjela u Tužbi i Podnescima detaljno 
opisivati, jer nije imala svjedoke koji bi to potvrdili, a stoji iza toga što je napisala u Tužbi i u 
Podnescima.
Obzirom da su se udružili i dogovorili da će lažno svjedočiti, svjedok Nevenka Mikulić 
nastavlja lažno svjedočiti i na pitanja Punomoćnika tužiteljice. Tako u Zapisniku s glavnog 
ročišta od 21.11.2014.g. piše“ Na upit pun. tužitelja: Da li se dodjeljuje nadopuna norme 
prema pravilniku o normi učitelja. Svjedok izjavi: G. Marini je nuđeno četiri sata koliko joj je 
nedostajalo do norme, molili smo je, ali to ona nije željela potpisati.  20 sati je norma“
Nevenka Mikulić kao tajnica škole je znala da je Tužiteljica imala 12 sati nastave tjedno u OŠ
A.B i S Šimića Drinovci i lažno pod prisegom je svjedočila da Tužiteljici nedostaje 4 sata do 
norme. Sama je izjavila i kao tajnica je znala da je norma 20 sati tjedno, prema tome 
Tužiteljici je nedostajalo 8 sati tjedno da dobije punu tjednu nastavnu normu sati i punu plaću.
Tužiteljica je u prvom polugodištu sporazumno radila u OŠ fra Stipana Vrljića Sovići 4 sata 
nastave tjedno i na taj način je bila diskriminirana, jer nije imala punu tjednu normu sati i nije 
dobivala punu plaću (Dokaz: Sporazum o nadopuni norme od 01.10.2012.g.). Zbog toga nije 
htjela potpisati Ugovor o radu 4 sata na određeno vrijeme, jer bi se diskriminacija nastavila pa
je Tužiteljica Školskom odboru OŠ fra Stjepana Vrljića Sovići i Ministarstvu obrazovanja 
ŽZH uputila Zahtjev za dopunom tjedne norme sati prema Zakonu o radu i Kolektivnom 
ugovoru od 19.12.2012.godine. Školski odbor OŠ fra Stjepana Vrljića Sovići je Tužiteljici 
uputio Odgovor na zahtjev za dopunom norme broj:7/13 od 07.01.2013. godine i nakon toga 
su je silom na banditski način izbacili iz Škole bez odluke Školskog odbora o prestanku 
radnog odnosa na određeno vrijeme i bez rješenja ravnatelja Ante Krstanovića o prestanku 
radnog odnosa na određeno vrijeme. 
Tužiteljica će naknadno odlučiti da li će svjedoka Nevenku Mikulić zbog ovakvog lažnog 
svjedočenja prijaviti nadležnom tužiteljstvu.

Sutkinja Ankica Čuljak je dozvolila ravnatelju A. Krstanoviću da postavlja općenita pitanja 
koja svjedoci ne mogu znati, a Punomoćnika tužiteljice je dva puta upozorila da se kreće u 
okviru predloženih pitanja, a radi se o ovim pitanjima svjedoku Suzani Pešordi.
„Na upit:  Sporazum o nadopuni norme od 1.10.  dokazuje da je primljena sporazumno po
kolektivnom ugovoru, a ne po natječaju, kako će joj prestati prava po natječaju.
Sudac upozorava tužitelja da se kreće u okviru predloženih pitanja od strane tuženika.
Na upit: Da li se nadopuna norme vrši prema pravilniku o normi učitelja.
Svjedok izjavi: Obratite se ministarstvu.
Sudac ponovno upozorava pun. tužiteljice da se kreće u okviru predloženih navoda“.
Oko ova dva pitanja vrti se cijeli ovaj postupak i nije bilo nikakva razloga da sutkinja Ankica 
Čuljak upozori Punomoćnika tužiteljice i da ne dopusti odgovor na ova pitanja. Ovo je dokaz 
da je i sutkinja Ankica Čuljak nezakonitim postupcima omogućila Svjedocima da svojim 
lažima i obmanama pokušaju dokazati da Tužiteljica nije bila u radnom odnosu, iako 
Sporazum o nadopuni norme od 01.10.1012.g., Godišnji izvještaj o ukupno isplaćenim 
plaćama M.M. Zeljko u OŠ fra S.Vrljića Sovići za 11 i 12 mj. 2012. i 1.mj.2013.godine i 
drugi dokumenti dokazuju da je bila u radnom odnosu.

Da je sutkinja Ankica Čuljak radila zakonito, trebala je upozoriti ravnatelja Antu Krstanovića 
da ne postavlja općenita pitanja, već da postavlja pitanja koja se odnose na određeni 
događaj u određeno vrijeme.
Međutim, sutkinja Ankica Čuljak je dozvolila ravnatelju Anti Krstanoviću da postavlja 
općenita pitanja na koja Svjedoci ne mogu znati odgovor i na taj način omogućila Svjedocima
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da lažno svjedoče i time je prekršila federalni zakon i odredbe čl.107 t.2 Zakona o parničnom 
postupku F BiH. 

Sutkinja Ankica Čuljak je opravdala izostanak svjedoka Helene Lončar i Nade Đerek, iako 
nisu dostavile valjana opravdanja. Tako je svjedok Helena Lončar u svom dopisu napisala da 
je spriječena doći na ročište za glavnu raspravu zbog sjednice Skupštine Županije 
Zapadnohercegovačke dana 21.11.2014.godine, a nije dostavila dokaz da je trebala 
prisustvovati toj sjednici. Ministrica obrazovanja Helena Lončar nije novoizabrani član 
Skupštine Županije Zapadnohercegovačke i nije bilo nikakva razloga da ona bude na toj 
sjednici. Svjedok Nada Đerek u svom dopisu je napisala da je spriječena doći na ročište za 
glavnu raspravu zbog unaprijed zakazanog inspekcijskog nadzora. Županijski prosvjetni 
inspektor Nada Đerek nije dostavila nikakve dokaze o tom inspekcijskom nadzoru. Osim 
toga, inspekcijski nadzor je njen svakodnevni posao i zakazan inspekcijski nadzor nije 
nikakav opravdan razlog da se ne dođe na glavnu raspravu. To je isto kao kad bi neki obični 
radnik napisao da ima zakazano zidanje zida kod Marka Markovića.
Da je sutkinja Ankica Čuljak radila zakonito, trebala je zbog neopravdanog izostanka dati 
nalog policiji da se svjedoci Helena Lončar i Nada Đerek silom privedu.
Sve ovo je dokaz da je sutkinja Ankica Čuljak pristrana, ali se Tužiteljica nada da će se 
Sutkinja u ostatku ovog postupka osloboditi političkog utjecaja i da će imati jednak odnos 
prema Tužiteljici i prema Tuženima.

Županijski pravobranitelj Mate Lončar u svom Podnesku prvotuženika za nastavak glavne 
rasprave broj:P:60/14 od 11.03.2015.g. „ponovno ističe prigovor pasivne legitimacije na 
strani Županije Zapadnohrcegovačke budući da ista nema nikakve nadležnosti kod 
raspisivanja natječaja i prijema djelatnika u škole“. Ovo što je napisao  Županijski 
pravobranitelj Mate Lončar je bezočna laž, jer Ministarstvo daje suglasnost na raspisivanje 
natječaja, a rješava i žalbe u drugom stupnju. Čemu suglasnost i žalba ako se Ministarstvo 
obrazovanja nalazi u nedostatku pasivne legitimacije. Osim toga, Tužiteljica u OŠ fra Stipana 
Vrljića Sovići nije bila uposlena 4 sata nastave tjedno po raspisanom natječaju, već 
sporazumno po Kolektivnom ugovoru, što je u isključivoj nadležnosti Ministarstva 
obrazovanja ŽZH. Neshvatljivo je da ovakve bedastoće može pisati Županijski pravobranitelj 
Mate Lončar kome je u opisu radnog mjesta štititi zakonitost u županijskoj vlasti i prosvjeti. 
Ovo je dokaz da Županijski pravobranitelj Mate Lončar podržava ovaj banditski sustav u 
kome se prosvjetni djelatnici izbacuju silom s posla bez odluke Školskog odbora i bez rješenja
ravnatelja Ante Krstanovića o prestanku radnog odnosa na određeno vrijeme. Da Županijski 
pravobranitelj Mate Lončar radi svoj posao zakonito i da štiti zakonitost u ŽZH, pa on bi prvi 
zatražio da se Tužiteljica vrati na posao u OŠ fra Stipana Vrljića Sovići, jer nije dobila odluku
i rješenje o prestanku radnog odnosa ili npr. da se vrati  u Drugu osnovnu školu, jer joj nitko 
nije prekinuo radni odnos na neodređeno vrijeme ili da se obešteti na neki drugi način.

Na temelju svega ovoga Tužiteljica smatra da je tužbeni zahtjev u cijelosti osnovan te 
predlaže  Sudu da se tužbeni zahtjev u cijelosti usvoji.

Široki Brijeg,16.03.2015.godine                                      Punomoćnik tužiteljice:
                                                                                                Vinko Zeljko
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