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Z A P I S N I K

sastavljen na glavnoj raspravi dana 16.03.2015. godine u Općinskom sudu u Ljubuškom

SASTAV SUDA PRAVNA STVAR
Sudac, Ankica Čuljak Tužitelj: Marina Mišetić Zeljko
Zapisničar, Jagoda Čuljak Tuženi: Ministarstvo obrazovanja 
                                                                                                 Široki Brijeg i dr.

             Radi:  poništenja rješenja i dr.

Po oglašavanju pravne stvari u 11,00 sati, pristupili:

Za tužitelja: pun. Vinko Zeljko suprug tužiteljice
Za tuženika  pod 1.: nitko – podnesak, 
Za tuženika pod 2.: nitko, uredno pozvan 

Konstatira se da je danas pristupio Anto Krstanović koji izjavljuje da je umirovljenik od
31.12.2014. godine i da više nije djelatnik škole, pa isti ne može zastupati tuženika pod
rednim brojem 2, a tuženik pod rednim brojem 2 je uredno zaprimio poziv za današnju
glavnu raspravu i potpisao dostavnicu dana 3.3.2015. godine, pa se smatra da je Osnovna
škola fra Stipana Vrlića uredno pozvana na današnju glavnu raspravu, pa će se ročište
održati u njenoj izočnosti.

Konstatira se da je dostavljen podnesak I-vo tuženika putem županijskog pravobranitelja
kojim isti ispričava nedolazak na današnju glavnu raspravu, te osporava osnov i visinu i
prigovor pasivne legitimacije.

Podnesak I- tuženika se uručuje pun. tužiteljice.

Konstatira  se  da  će  se  ročište  održati  u  izočnosti  uredno  pozvanih  tuženika  pod  1  i
tuženika pod 2.

Konstatira se da je na ročište pristupila svjedokinja Đerek Nada koja se poziv u hodnik
suda da sačeka da poziva suda.

Konstatira se da svjedok Helena Lončar nije uredno zaprimila poziv, pismeno za istu se
povratilo s naznakom da ista više ne radi na navedenoj adresi.

Glavna rasprava je javna.



Sudac  otvara  glavnu  raspravu  po  tužbi  tužiteljice  Marine  Mišetić  Zeljko  od  dana
22.04.2013.  godine, radi zaštite prava iz radnog odnosa i naknade štete.

Pun. tužitelja  izjavljuje da ostaje u cijelosti  kod tužbe i  tužbenog zahtjeva te  predaje
podnesak za sud i protivne stranke.

Konstatira se da je I tuženik dostavio podnesak u kojem od bitnog ostaje i  dalje kod
prigovora pasivne legitimacije.

Prelazi se na 

Dokazni postupak

Saslušat će se svjedok  Nada Đerek.

Svjedok Nada Đerek kći Vladimira, rođena 1962. godine u Imotskom, sa prebivalištem
u  Posušju, po zanimanju prosvjetni inspektor, a po zvanju profesor, udana, majka četvero
djece,  sa  tužiteljicom  nesrodna, propisno  upozoren  prema  odredbama  ZPP-a  upitana
izjavi:

Na upit pun. tužiteljice: Da li ste izvršili inspekcijski nadzor u Osnovnoj školi fra Stipana
Vrlića po zahtjevu tužiteljice Marine Mišetić Zeljko.
Svjedok  izjavi:  Po  zahtjevima  Marine  Mišetić  Zeljko  u  nekoliko  navrata  sam išla  u
inspekcijski nadzor, a budući da nemam nikakvih papira iz navedenih nadzora ja točno ne
mogu  odgovoriti  na  postavljeno  pitanje.  Međutim,  po  predmetima  koje  je  odnosno
predstavkama koje je upućivala Marina Mišetić Zeljko išla sam i u nadzor u Osnovnu
školu fra Stipana Vrlića Sovići.
Na upit: zašto vrdite da je to po zahtjevima, kada se radilo samo o jednom zahtjevu za
inspekcijski nadzor i to od 14.1.2013. godine.
Svjedok izjavi:  Kako sam išla  u  nadzor  po  predstavkama Marine  Mišetić  Zeljko  i  u
osnovu školu Antuna Branka i Stanislava Šimića Drinovci u ovom trenutku ne mogu
tvrditi koliko je predstavki bilo, a bilo ih je.
Na upit: zašto tvrdite da je tužiteljica dostavila predstavku kada je dostavila zahtjev za
inspekcijski nadzor i zahtjev ministarstvu za dopunom tjedne norme sati prema zakonu o
radu i kolektivnom ugovoru, tj. da li su zahtjevi predstavke.
Svjedok izjavi: Prosvjetna inspekcija ministarstva obrazovanja znanosti kulture i športa je
prvostupanjsko tijelo koje svaki podnesak bez obzira kako ga imenuje stranka jedino i
isključivo ga mora tretirati kao predstavku. Temeljem navoda iz nje prosvjetna inspekcija
odlučuje hoće li ići u inspekcijski nadzor. 
Na upit: Na osnovu kog zakona vi tvrdite da je zahtjev predstavka.
Svjedok izjavi: Temeljem zakona o prosvjetnoj inspekciji ŽZH.
Na upit: Kada ste dobili zahtjev za inspekcijski nadzor da li ste radili po svojoj savjesti ili
vas je savjetovao netko iz ministarstva tako raditi.
Svjedok izjavi: Kao inspektor prosvjetni radim po zakonu.



Na upit: Ako vi radite po zakonu zašto ste donijeli sve pravno nevaljane akte i kopije, ne
originale akata.
Svjedok  izjavi:  Sud  će  utvrditi  kako  ste  rekli  pravovaljanost  akata  koje  je  donijela
prosvjetna inspekcija.
Na  upit:  Zašto  ste  dostavili  kopiju  zapisnika  od  13.  veljače  2013.g.  tužiteljici  kada
zapisnik nije akt za komunikaciju između dvije stranke.
Svjedok izjavi: Zakon o prosvjetnoj inspekciji ne sjećam se sada koji je članak nalaže mi
kome dostaviti kopiju zapisnika, s tim da su dva originala jedan ostaje u pismohranu,
jedan se šalje u školu, a ja vršim isključivo nadzor školi  koja je opet dužna upoznati
članove učiteljskog vijeća,
Na upit:  Zašto ste donijeli očitovanje na navode iz predstavke od 7. ožujka 2013.g. kada
tužiteljica ministarstvu obrazovanja nikada nije spremila nijednu predstavku.
Svjedok izjavi:  Po  zakonu  o  prosvjetnoj  inspekciji  dužna  sam se  očitovati  na  svaku
predstavku fizičke, pravne osobe itd. u roku od 15 dana od dana primitka iste. 
Na upit: zašto ste donijeli kopiju zaključka od 7. ožujka 2013. g.u prvom stupnju bez
pouke o pravnom lijeku.
Svjedok izjavi:Vjerojatno sam propustila, zaboravila.
Na upit: Zašto ste u zaključku naveli da je tužiteljica primljena po raspisanom natječaju, a
ravnatelj Anto Krstanović u zapisniku izjavio da je sporazumno primljena 1.10.2012.g.
pod brojem 29112 u Drinovcima, a  3.10.2012. pod brojem 313-4/12 u Sovićima.
Svjedok izjavi:  Budući  da nemam predmetni  spis  ovdje kod sebe,  a  napamet  ne  bih
govorila,  pretpostavljam da se pitanje odnosi na natječaj raspisan u Drinovcima,  gdje
tužiteljica  primljena  na nepuno radno vrijeme i  na neodređeno,  a  u osnovnoj  školi  u
Sovićima je sporazumno nadopunjavala normu za tekuću školsku godinu.
Na  upit:   Kao  prosvjetna  inspektorica  imali  ste  uvid  u  svu  dokumentaciju  i  tako  u
odgovoru na zahtjev za dopunom norme od 7.1.2013.g. piše: ukoliko ne potpišete ugovor
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, sada ste rekli da je tužiteljica u osnovnoj školi primljena
sporazumno, recite 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, dokaz sporazum o nadopuni norme od 1.10.2012.g.
Svjedok izjavi: Činjenica je da je tužiteljica u osnovnoj školi u Drinovcima radila nepunu
normu na neodređeno vrijeme, predmetni spis iz osnovne škole fra Stipana Vrlića Sovići
nemam pred sobom pa ne mogu konkretno ni odgovoriti na pitanje, ali se sjećam da sam
išla u nadzor u osnovnu školu Soviće po pitanju raspisanog natječaja. 
Na upit:  Zašto jednom tvrdite da je uposlena sporazumno,  a drugi put po raspisanom
natječaju.
Svjedok izjavi: Nemam predmetnog spisa, pa vam ne mogu precizno odgovoriti na to
pitanje.
Na  upit:  Da  li  su  zakon  o  radu  FBiH,  zakon  o  osnovnom  školstvu  ŽZH,  zakon  o
upravnom postupku FBiH propisali kako treba izgledati akt za prestanak prava iz radnog
odnosa.
Svjedok izjavi: Prije svega mi imam županijski zakon o radu, tako da federalni zakon o
radu nas ne obvezuje, imamo i zakon o osnovnom školsku ŽZH i naravno federalni zakon
o upravnom postupku, a ja vam ne mogu odgovoriti jer ne razumijem što me pitate.



Na upit:  Da  li  postoji  po  zakonu  o  upravnom postupku  kako  treba  izgledati  akt  za
prestanak prava iz radnog odnosa.
Sudac upozorava punomoćnika da se kreće u okviru zahtjeva.
Na upit:Tužiteljica je u zahtjevu prosvjetnoj inspektorici navela da joj žele prekinuti radni
odnos  pravno  nevaljani  akt,  zašto  niste  upozorili  predsjednicu  školskog  odbora  i
ravnatelja Antu Krstanovića da su donijeli pravno nevaljani akt pod nazivom odgovor na
zahtjev za dopunu norme br. 7/13 od 7.1.2013.g. jer nema izreke obrazloženja i pouke o
pravnom lijeku.
Svjedok izjavi: Tijekom postupka u osnovnoj školi u Sovićima sve što je u nadležnosti
prosvjetne inspekcije prosvjetna inspekcija je i uradila sukladno zakonu.
Na upit: Da li je potrebna odluka školskog odbora i rješenje ravnatelja o prestanku radnog
odnosa za prestanak prava iz radnog odnosa. 
Svjedok izjavi: Po zakonu o osnovnom školstvu svi učitelji i stručni suradnici u osnovnoj
školi  primaju  se  na  školskom odboru  na  obrazložen  prijedlog  ravnatelja,  što  također
vrijedi  i  prilikom  raskida  radnog  odnosa  s  djelatnikom  škole.Smatram  da  sam  time
odgovorila na postavljeno pitanje.
Na upit: Tužiteljica je dana 23.1.2013.g. otišla redovno na posao u osnovnu školu fra
Stipana  Vrlića  Sovići  predavati  biologiju  učenicima  8b  razreda.  Ravnatelj  Ante
Krstanović joj nije dopustio da predaje biologiju učenicima 8b razreda. Da li se djelatnici
silom izbacuju s posla ili je potrebna odluka školskog odbora o prestanku radnog odnosa i
rješenje ravnatelja o prestanku radnog odnosa.
Svjedok izjavi: Ponavljam da sam i na to pitanje odgovorila prethodno.
Na  upit:  Da  li  su  svi  dužni  poštivati  kolektivni  ugovor  i  ministarstvo  obrazovanja  i
školski odbor i ravnatelj škole.
Svjedok izjavi: Kolektivni ugovor je sporazum između Vlade ŽZH i sindikata osnovnog i
srednjeg školstva u ŽZH. Nesporazume rješava nadležni sud, odnosno njihove sporove.
Na upit: Da li su ovi koje sam ja naveo dužni poštivati Kolektivni ugovor.
Svjedok izjavi: Ja sam odgovorila na to pitanje.
Na upit: Tužiteljica je uposlena na nepuno neodređeno radno vrijeme, da li se tužiteljica
opet mora prijavljivati na radni natječaj da je dobila puno radno vrijeme.
Svjedok izjavi:   Svaki  djelatnik  za  dopunu norme nastavne mora  se javljati  na javni
natječaj na neodređeno vrijeme.
Na upit: zašto tvrdite da se mora javljati na javni natječaj kada sporazum o nadopuni
norme tužiteljice od 26.1.2012.g. i sporazum o nadopuni norme od 1.10.2012.g. dokazuje
drugačije.
Svjedok izjavi:  Odredbe Kolektivnog ugovora su jasne,  i  propisuju da je svaka škola
dužna prije raspisivanja slobodnih sati tražiti suglasnost od nadležnog ministarstva i po
dobivanju  iste  može  raspisati  javni  natječaj.  ovo  nije  slučajno  jer  postoji  velika
vjerovatnoća da djelatnici u osnovnim i srednjim školama zbog upisa manje razrednih
odjela te školske godine, a primljeni su na puno radno vrijeme i na neodređeno radno
vrijeme ostaju bez norme. Da bi im se napunila nastavna norma ministarstvo obrazovanja
ŽZH je dužno u bilo kojoj školi osigurati takvom djelatniku nadopunu do pune norme
ukoliko  ovaj  izrazi  želju  raditi  na  nekom  drugom  mjestu.A  kako  na  razini  ŽZH  u
obrazovanju nema propisa odnosno zakonskog propisa  o tehnološkom višku svaka  je
škola dužna djelatniku koji ne radi puno radno vrijeme, a primljen je na isto davati mu
plaću u punom iznosu.



Na upit: zašto tvrdite da se odredbe kolektivnog ugovora čl.  7. 8 i 9 odnose samo na
djelatnike koji  su primljeni  na puno radno vrijeme na neodređeno radno vrijeme,  a u
čl.piše sasvim nešto drugačije.
Svjedok izjavi: Nemam odgovora na ovo da piše drugačije.
Na  upit:  Da  li  tužiteljica  ispunjava  uvjete  da  je  ministarstvo  vodi  u  evidenciji  svih
djelatnika koji su na raspolaganju, odnosno koji su neraspoređeni ili koji rade s nepunim
radnim vremenom na neodređeno vrijeme.
Svjedok  izjavi:  Tužiteljica  je  raspoređena  i  radi  s  nepunim  radnim  vremenom  na
neodređeno vrijeme u Drinovcima.
Na upit: Kolika je pravilnikom propisana tjedna nastavna norma za učitelja biologije i
kemije.
Svjedok izjavi: 20 sati, ako nije razrednik 22 sata tjedne norme.
Na upit: Kao prosvjetna inspektorica zašto niste sabrali da je 12+4=16 sati,  a to je za
četiri sata manje za pravilnikom propisane tjedne norme sati.
Svjedok izjavi: Kada sam bila u nadzoru nitko mi nije poslao primjedbu da sam nešto
pogrešno sračunala, a omaška se svakome može dogoditi.
Na upit:  zašto  niste  kao  prosvjetna inspektorica  poštivali  kolektivni  ugovor i  naložili
školskom odboru da tužiteljici dodijeli 8 sati sporazumno koliko joj nedostaje do pune
norme tjedne sati.
Svjedok izjavi: Nemam ja što poštivati kolektivni ugovor, on me ne obvezuje ja nisam
član sindikata, a ni Vlada ŽZH.
Na upit: Da li je ispravno da tužiteljica koja je uposlena ne neodređeno nepuno radno
vrijeme nema punu tjednu normu sati i  nema punu plaću a Maristela Brekalo koja je
uposlena na određeno radno vrijeme ima punu normu sati i ima punu plaću.
Svjedok izjavi: Kao inspektor kažem da se može to tehnički dogoditi, da netko radi na
određeno  sa  punim  radnim  vremenom,  a  netko  na  neodređeno  sa  nepunim  radnim
vremenom.Sada ljudski kao bivši profesor, i bivša ravnateljica škole, mislim da je se i
tužiteljica trebala na drugi način sporazumjeti s predstavnicima u školi, a ne ići okolo po
općinskim sudovima, to sam rekla kao čovjek.
Na upit: zašto ste tužiteljici dostavili kopiju zaključka od 7.3.2013.g.
Svjedok izjavi: To sam već navela.
Na upit: Da li je sporazum o nadopuni norme Marine Zeljko od 1.10.2012.g. i godišnji
izvještaj o ukupno isplaćenim plaćama M.M Zeljko u osnovnoj školi fra Stipena Vrlića
Sovići za 11 i 12 mjesec 2012.g. i 1 mjesec 2013.godine dokazi da je tužiteljica bila u
radnom odnosu.
Svjedok izjavi: Ne mogu odgovoriti na ovo pitanje.
Na upit: Zašto u zaključku tvrdite da je tužiteljica primljena po raspisanom natječaju, a u
spisu nema nijednog dokaza koji to potvrđuje, npr. odluke obavijesti školskog odbora.
Svjedok izjavi:Zaključak proizlazi  iz  zapisnika,  ja se sada ne sjećam, nemam to pred
sobom.
Na upit: Zašto u svom zaključku tvrdite da je postupak pokrenut po službenoj dužnosti.
Svjedok izjavi: zato što svaki postupak ja pokrećem po službenoj dužnosti. 
Na  upit:  zašto  u  svom  zaključku  od  7.3.2013.g.  pišete  prema  podacima  službene
evidencije tehnološkog viška, kada se tehnološki višak nigdje ne spominje u čl. 7, 8 i 9
Kolektivnog ugovora.
Svjedok izjavi:Ne mogu komentirati to da li ima riječi u kolektivnom ugovoru.



Na upit: Vi ste prosvjetna inspektorica, u ovom postupku postoje podaci i dokumenti,
zašto  štitite  uposlenje  Marije  Kožul  u  gimnaziji  fra  Dominika  Mandića  Š.  Brijeg,  s
krivotvorenom službenom ispravom.
Svjedok izjavi: To prvi put čujem i da postoji podatak o utvrđenoj nevjerodostojnosti
nečije javne isprave. 
Pun.  tužiteljice  nema  daljnjih  pitanja,  prigovara  iskazu  svjedoka  iz  razloga  što  štiti
nezakonite postupke u ministarstvu obrazovanja jer je i sama donosila pravno nevaljane
akte.
Svjedok potražuje troškove za dva ročišta u iznosu od 50,00 KM a obzirom da dolazi iz
Posušja.

Pun. tužiteljice prigovara zahtjevu svjedoka jer je došla na ročište službenim vozilom iz
ministarstva obrazovanja.

Sud donosi
Rješenje

Nalaže  se tužiteljici  da  na ime  troškova dolaska svjedoka Nade Đerek iz  Posušja  do
Ljubuškog uplati iznos od 50,00 KM na račun br. 4704520080686007 koji se vodi kod
Intesa San Paolo Banka na br. 74355321 na ime Nade Đerek, u roku od 8 dana.

Punomoćnik tužiteljice insistira i dalje na saslušanju svjedoka Helen Lončar, te ističe da
ista sada na adresi: Vinjani b.b. Posušje 88240.

Sud donosi
Rješenje

Današnja rasprava se odgađa, a nova se zakazuje za dan, 27.04.2015. godine u 11,00 sati
što  se  danas  nazočnom punomoćniku  tužiteljice  usmeno  saopćava pa  mu se posebna
poziv neće slati.

Na glavnu raspravu pozvati svjedoka Helenu Lončar, na adresu Vinjani b.b. Posušje.

Na glavnu raspravu pozvati tuženika pod rednim brojem 1 i tuženika pod rednim brojem
2 uz kopiju današnjeg zapisnika i podnesak tužiteljice od 16.3.2015. godine.

Svi pozvani upozoravaju se na posljedice nedolaska na nastavak glavne rasprave.

Zapisničar Dovršeno Sudac

 


