
Otvoreno pismo kao odgovor na sve napade kojima se pokušava 

diskreditirati rad ravnateljice Antonije Mirosavljević i djelatnika 

Osnovne škole Novska 

 

Unazad 5o godina  u svim se medijima o Osnovnoj školi Novska te njenim djelatnicima i 

učenicima govorilo i pisalo samo pozitivno. Bili smo poznati po uspjesima u redovnoj nastavi, 

a još više u izvannastavnim aktivnostima, koje su ime naše Škole pronosile i izvan granice 

naše zemlje, zato nas ovo obraćanje "neimenovanog tekstopisca" Gradonačelniku jako 

iznenadilo i povrijedilo. Nismo navikli na anonimne prijave, uvijek samo spremni za iskren, 

otvoren dijalog. 

Volimo i radimo najljepši, ali i najzahtjevniji posao na svijetu. Svake godine iz naše škole 

izlaze generacije budućih liječnika, profesora, a vjerojatno i političara. Ponosni smo što je naš 

poziv utkan u budućnost drage nam Hrvatske, a posebno grada Novske. Nije nam lako raditi, 

no mi se ne žalimo. Ne tražimo puno, ali svjesni svoje uloge u odgoju mladih generacija  te 

tražimo korektnost i nužno poštovanje.  

Ne zanima nas politika niti predizborne kampanje kojima se pokušava diskreditirati jedne ili 

druge. Ne zanima nas to i ne vidimo razloge zašto nas se u to gura.                                                                   

U petak je na službenim stranicama Grada Novske u rubrici "Pitanja gradonačelniku" 

objavljen niz netočnih i ponižavajućih navoda. Vođeni izrekom Koji šuti, čini se da se slaže, 

nismo mogli ostati ravnodušni i odlučili smo da više nećemo šutjeti jer se u posljednje vrijeme 

previše toga netočnog i ružnog govorilo o našoj Školi i ravnateljici. U spomenutom pitanju 

koriste se izrazi "ravnateljica koja igra prljavo", "prljava vrata škole", "zapošljavanje HDZ-

ova kadra", "otkazi", "mobing" i slično. Ove riječi ružne su same po sebi, a još više kad one 

nisu ni blizu istini. Naime, istina je da je vrijeđajući ravnateljicu,  "anonimni tekstopisac" 

povrijedio sve učitelje i djelatnike škole koji su je prošle godine izabrali po drugi put 95- 

postotnom većinom glasova. Govoreći da su vrata škole prljava, vrijeđaju se i roditelji koji 

svakodnevno povjeravaju svoju djecu ovakvim učiteljima. Olako korištenje riječi mobing i 

otkaz  je, osim što je degutantno, i kažnjivo djelo jer se bez činjenica nekoga optužuje.  Svim 

izrečenim izrazito smo ogorčeni iz još jednog razloga. Apsolutno je neprimjereno pisati ovako 

teškim riječima u anonimnosti vlastitog doma. Iza toga bi trebala stajati osoba koja svojim 

identitetom jamči istinitost navoda. Isto tako, neprovjerene informacije, klevete i govor 

mržnje su preko službenog administratora službene stranice jednog grada došle u javnost i to 

nas ne može i ne smije ostaviti ravnodušnima. Ovo nije prvi put  da se proziva naša Škola. U 

posljednje vrijeme svjedoci smo različitih komentara vezanih uz prenamjenu streljane u 

prostorije za učenje i rad učenika koji se školuju prema posebnom programu za stjecanje 

kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života i rada uz individualne postupke. Streljana 

je u vlasništvu naše Škole i tom imovinom možemo raspolagati kako smatramo da je 

najprikladnije i najpotrebnije. Nakon dugog promišljanja i traženja rješenja za ove učenike, 

streljana se pokazala idealnim rješenjem. U  školskom je dvorištu, a opet dovoljno udaljena 

kako bi svi učenici imali primjerene uvjete za rad i učenje. S druge strane izvannastavna 

aktivnost streljačka sekcija više godina ne postoji u našoj školi. Streljački klub je pod 

pokroviteljstvom Grada i vjerujemo da postoje prostori u gradu primjereni i za te sportaše. 

Ponosni smo što naša Škola brine za sve učenike, a posebno za one koji trebaju veću pomoć. 

Postali smo regionalni upisni centar za učenike s većim poteškoćama u razvoju, a za većinu 

toga je zaslužna upravo naša ravnateljica.  



Kao odgovor na neistinite tvrdnje da ravnateljica zapošljava nestručne osobe je Godišnji plan 

i program škole koji je u cijelosti javan i objavljen na mrežnim stranicama naše Škole. U 

njemu su vidljiva imena i prezimena djelatnika s pripadajućom stručnom spremom i 

godinama staža.  

Proziva nas se i da surađujemo sa Sisačko-moslavačkom županijom. Naravno da surađujemo, 

oni su nam osnivači, suradnja s njima je obvezna i ne ovisi o stranačkoj pripadnosti. Još 

bismo željeli dodati da većina učitelja nije stranački opredijeljena i vrijeđa kad nas netko 

stavlja u opcije koje nas ne zanimaju. Mi samo želimo raditi svoj posao i kako ne biste mislili 

da je ovo napisala nekolicina učitelja i djelatnika, istomišljenika ravnateljice i HDZ-a, 

prilažemo vam popis djelatnika Osnovne škole Novska koji su svojim potpisom jamčili da 

stoje iza ovog otvorenog pisma. Prilažemo i pojedine izjave učitelja. Mi iza svojih izjava 

stojimo imenom i prezimenom, a ne skivamo se iza lažnih profila. 

Učitelji i djelatnici Osnovne škole Novska: 

Ivica Lalić, Vanesa Ficko Berić, Ljubica Rašo Belši, Kristina Grdur, Marijana Kaurin, 

Melisanda Masnica, Ivana Čelar, Finka Tomić, Zrinka Desić, Darko Ficko, Marija Bjelanović, 

Ivona Marenić, Dubravka Kokan, Sanja Hrvojić, Emili Jurjević, Antonija Katavić, Ivana 

Jakubek, Dražena Potočki, Marina Križanić, Nikolina Vukšić, Dubravka Cvitić, Ljubica 

Bertić, Neda Subotić, Snježana Kasumović, Željka Draganić, Damir Potalec, Justina Potalec, 

Ankica Lajh, Emilija Novotni, Anka Cikojević, Ljerka Vukelić, Ksenija Lekić, Antonija 

Kotromanović, Anka Majnarić, Zdenka Šmidt, Tamara Koštić, Mira Pejaković, Ljubica 

Puškaš, Mara Šulekić, Martina Spahić, Kristina Virovac Đurić, Đurđica Kanižaj-Gizdić, 

Ivanka Kotromanović, Ruža Kalfić, Karlo Batrla, Tatjana Jerković, Svjetlana Ficko, Ivana 

Begić Mesić, Kornelija Krnić, Melita Dam, Ivana Kuzlić, Jela Banović, Zorica Melnik, 

Mirjana Brulja, Zlatko Butković, Marica Radmanić, Anđa Majdandžić, Ankica Janjić, Zorka 

Iličić, Biljana Rađenović, Dragica Čevizović, Marija Koren, Anja Lekić, Ana Debeljak, Borka 

Hrvat, Tamara Tomić, San Marko Klarić Mirjana Duvandžija, Emira Navijalić, Maja 

Štivojević, Miroslav Matić, Vesna Merhaut, Vladimir Lacković, Nataša Deklman, Slavica 

Bakmaz, Jelena Krilić, Blanka Maričić, Domagoj Pešut, Kristina Kramarić, Zrinka Šunjo, 

Zlatko Šagut, Blanka Šagut.  

 

 

 Poštovani gradonačelniče Grada Novske! 

Kao predsjednik Školskog odbora upozoren sam da se prema ustanovi Škole iznose 

neistine te se prozivaju ljudi, etiketiraju i njihova imena svrstavaju u stranačka prepucavanja. 

Citiram objavljeni dio teksta iz Pitanja gradonačelniku s web stranica grada Novske:“…Cijeli 

HDZ-ovski školski odbor…“ (objavljeno 18. rujna 2015. god.). Konkretno znam da dva člana 

školskog odbora nisu stranački aktivna niti opredijeljena, druga dva člana ne pripadaju 

prozivanoj stranačkoj opciji ( što se može provjeriti, školski odbor ima sedam članova). Iz 

vidljivog broja članova Odbora može se iščitati da lažne optužbe ne stoje. Žao mi je da ste u 

svom odgovoru bili distancirani što može dovesti do zaključka da podržavate konkretne 

optužbe. Sličan odgovor ponovili ste i na pitanje objavljeno 15. listopada. Smatram da kao 

gradonačelnik trebate voditi više obzira prema ugledu Škole koja se kao i Vi brine za 

kvalitetan odgoj naše djece, jedine naše budućnosti i istinske vrijednosti. Osobne nesuglasice 

treba rješavati obostranim dijalogom. Školu prepustiti da je vode nadležne službe kao što i 

gradom upravljaju ljudi izabrani na demokratskim izborima. Bez obzira na osobna mišljenja i 

stavove treba  poštivati legalno izabrana tijela te njihovoj savjesti i kompetentnosti prepustiti 

odluke, a vjerujem da su donesene za opće dobro. 



Iako je predizborno vrijeme, smatram da škola kao i njezina upravljačka tijela ne bi 

trebala biti predmetom anonimnih javnih predstavaka. Ukoliko osoba, koja je sastavljala 

dopis, ima realan problem, smatram ozbiljnim i pristojnim, imenom i prezimenom stati iza 

stavova koje iznosi pa će Škola i njezino upravljačko tijelo izaći u susret u svrhu pozitivnog 

rješenja, ako problem postoji. 

Na moju osobnu radost bio bih najsretnija osoba da grad Novska nema niti jednu 

nezaposlenu osobu. Stoga, kad god se pruži prilika i potreba, sretan sam da se može zaposliti 

nova osoba. Bez obzira na rasu, nacionalnost, spol, a osobito stranačku opredijeljenost kojom 

smo sve više zatrovani u svim strukturama društva. Molim vas da budete i ostanete 

gradonačelnik svakog žitelja grada Novske. 

Ivica Lalić, dip.teol.- predsjednik školskog odbora 

 

Poštovani! 

Djelatnik sam Osnovne škole Novska pet godina. Prije toga sam radio u dvije škole na 

zamjenama. Budući da sam također i član Školskog odbora (ne stranački) izabran od strane 

učitelja, mogu otvoreno reći da su svi napisi, upućeni gradonačelniku od nepoznatog autora, 

čista laž i kleveta. Ravnateljica Antonija Mirosavljević je izvrstan upravitelj škole. Na prvom 

mjestu joj je dobrobit djece, a na klimi u međuljudskim odnosima mogu nam biti zavidne 

većina škola. 

Budući da mi ovo nije jedina škola u kojoj sam radio, otvoreno tvrdim da je ovo škola s pet 

zvjezdica po svim kriterijima. 

Ukoliko se nekada uvede stručni ispit za ravnatelje, osobno predlažem Antoniju Mirosavljević 

kao mentora svima koji žele biti predani svom poslu, unaprijediti svoju školu, steći povjerenje 

svojih djelatnika i klimu međusobne ljubavi i poštovanja među djelatnicima. 

Neka Bog blagoslovi našu ravnateljicu!    

Šimun Klarić, dipl. teolog 

 

Poštovani gospodine gradonačelniče! 

Trenutak u kojem sam shvatila da Vam se moram obratiti bio je kada sam u zbornici 

Osnovne škole Novska na oglasnoj ploči pročitala sadržaj sa službene stranice Grada Novske 

koji Vam upućuje anonimna osoba blateći rad i ime ravnateljice Antonije Mirosavljević. Kao 

učiteljica s dugogodišnjim radnim iskustvom, a stranački potpuno neopredijeljena, smatram 

da je posve nedopustivo sakriti se iza anonimnosti, a imenom i prezimenom prozivati bilo 

koga. Ne znam je li to zakonom dopušteno, ali posve sam sigurna da, po bilo kojoj etičkoj 

normi, to ne može biti dopustivo. Bila sam ispunjena ponosom po dolasku u ovu školu, a to 

osjećam i u trenutku pisanja ovog pisma. Svi u školi časno radimo svoj posao i time se 

ponosimo. 

S poštovanjem, Anka Majnarić, učiteljica hrvatskog jezika 

 

Poštovani gradonačelniče, 

nepotpisana etiketiranja čelnih ljudi u OŠ Novska, a u rubrici Pitanja gradonačelniku na 

javnim stranicama Grada Novske, od 18.listopada, smatram krajnje neukusnim i uvredljivim 

za, kako imenom navedene, tako i za sve ostale djelatnike Škole. Takav način pisanja jest 

uvreda demokracije. 

Za neupućene podvlačim da je najviše tijelo odlučivanja u svim školama, pa tako i u našoj, 

institut školskog odbora, koji brine o svim važnim pitanjima za ustanovu, od odgojno-

obrazovnih, financijskih, pa tako i kadrovskih.  

Kako je ravnatelj škole odgovoran Školskom odboru za odluke koje donosi, tako je i Školski 

odbor odgovoran i osnivaču (Županiji) i nadležnom ministarstvu, te mora djelovati u okvirima 



zakona i propisa, a za sve one koji nisu zadovoljni nekim odlukama, postoji pravni lijek i put, 

čak i anonimno, ali nadležnim službama Županije i Ministarstva. 

Kroz godine djelovanja školskih odbora, članovima su bili ljudi iz Škole i izvan nje, različitih 

stupnjeva obrazovanja, te različitih i svjetonazorskih i političkih opredjeljenja i uvjerenja. 

Vjerujem da Vas je služba koja Vam prosljeđuje upite stavila u neugodnu situaciju 

odgovaranja na tako ružno sročeno pismo. 

Znajući Vas kao osvjedočenog prijatelja kulture i obrazovanja, molim Vas da spriječite 

blaćenje ustanova u Gradu na takav nisko-birtijaško-ispodpojasa-anonimni način. 

S poštovanjem, Darko Ficko, učitelj informatike 

 

Poštovani! 

U Osnovnoj školi Novska radim na radnom mjestu stručnog suradnika (knjižničara) već 

dvadeset i tri godine. Ni u jednom trenutku, cijeloga moga radnog staža, nisam imala 

problema niti s jednom od tri ravnateljice koje su vodile našu lijepu školu i činile sve da se u 

njoj osjećamo lijepo i s veseljem dolazimo na posao. Svaka od njih imala je svoj pristup 

poslu, učenicima i djelatnicima i uvijek je sve odlično funkcioniralo. Kao i ostali stručni 

suradnici, imala sam više informacija o samom sustavu vođenja i upravljanja školom i 

odgovorno tvrdim da su u našoj školi nikada nije zapošljavalo po nacionalnoj, stranačkoj ili 

bilo kakvoj drugoj pripadnosti, kako u prošlosti, tako i danas.                                                                                                                                                    

 Naša ravnateljica gospođa Antonija Mirosavljević je osoba koju poznajem već trinaest 

godina i nikada od nje nisam doživjela neugodno iskustvo. Otkako je na čelu Osnovne škole 

Novska (šest i pol godina) jako uspješno radi svoj posao ravnateljice i upravlja školom što 

pokazuju i rezultati rada svih naših učenika, učitelja i stručnih suradnika, prvenstveno u našoj 

zajednici, potom Županiji, a onda i diljem Lijepe naše. Ravnateljica naše škole je obrazovana 

i sposobna mlada žena koja jako voli svoj posao, svoje učenike i djelatnike. Nesebičnim 

radom i zalaganjem za dobrobit, prvenstveno naše škole i svih učenika, učitelja i ostalih 

djelatnika, pokazala je profesionalizam u radu i upravljanju ovako velikom ustanovom, ali i 

zadržala prijateljski odnos i uvijek našla toplu, ljudsku riječ za svakoga od nas. 

Melisanda Masnica, knjižničarka u OŠ Novska 

 

Radim već trideset i pet godina u ovoj školi i nisam član niti jedne političke stranke. Uživam 

u svom poslu jer volim raditi s djecom. Nikada nije bilo ugodnije i ljepše atmosfere za rad i 

druženje, sve zahvaljujući našoj ravnateljici. Ona ima razumijevanja i ljubavi i za mlade i za 

nas s više radnog staža i prema svim zaposlenicima se odnosi s poštovanjem. 

Antonija Mirosavljević je i kao ravnatelj i kao osoba netko na koga se možemo ugledati i čiji 

put treba slijediti. 

Svjetlana Ficko, učiteljica kemije 

 

Mišljenja sam da neka nestručna osoba, koja nije djelatnik Škole, nema pravo blatiti 

ravnateljicu i Školu čiji sam djelatnik 30 godina. Nisam ni u jednoj stranci. Rad naše Škole 

proteklih godina vidio se, ne samo na razini Grada, već i na prostorima Republike Hrvatske. 

U tome su uživali i djelatnici i učenici naše Škole pod vodstvom naše ravnateljice. 

Zlatko Šagut, učitelj razredne nastave 

 

 

Tko radi taj i griješi! Ali lijepo je raditi ako nisi opterećen time gdje ćeš pogriješiti jer za 

grešku će slijediti upozorenje, a ne kazna. Nije problem raditi i više no što treba jer znamo da 

će i to ravnateljica prepoznati, a gle čuda unatoč tome nisam član HDZ - a.      

                        Blanka Šagut, spremačica 

 



Radim u Osnovnoj školi Novska osam godina i nisam niti u jednoj stranci (a osobito ne u 

HDZ-u) i nikada nisam imala problema. Štoviše, svi moji zahtjevi i zamolbe upućene 

ravnateljici bili su ispunjeni i drago mi je što svakodnevno i sa zadovoljstvom idem u moju 

školu. 

Ivana Čelar, edukator-rehabilitator 

 

Poštovani, posljednje dvije godine radim na mjestu stručne suradnice ravnateljice Antonije 

Mirosavljević u Osnovnoj školi Novska. Pod kaznenom i materijalnom odgovornošću tvrdim 

kako imenovana radi svoj posao s punim poštovanjem prema svim zaposlenicima i strankama 

te na visokoj razini profesionalnosti i poslovne etičnosti. 

Una Mikša, socijalna pedagoginja 

Pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da se ne osjećam zlostavljano niti 

izopćeno u Osnovnoj školi Novska, kako od svoje ravnateljice tako ni od bilo kojeg člana 

kolektiva. Isto tako, izjavljujem da nisam član niti jedne političke stranke niti me politika 

zanima! Štoviše, čak nisam ni iz Novske! Primljena sam na mjesto stručnog suradnika 2013. 

godine, po regularnom natječajnom postupku i nikad nitko nije doveo u pitanje moju političku 

opredijeljenost. Napominjem, nikoga do tada nisam poznavala u Novskoj, a o školi sam čula 

samo pohvale! Niti u jednom trenutku se nisam osjećala neprihvaćeno niti odbačeno, a još 

manje terorizirano od strane svoje ravnateljice. Naprotiv, od prvog dana sam surađivala sa 

svima kao punopravni član Učiteljskog vijeća. Isto tako, pod kaznenom i materijalnom 

odgovornošću izjavljujem da nisam nikada svjedočila ponižavajućim postupcima ravnateljice 

Antonije Mirosavljević prema bilo kojem djelatniku Škole, a osobito ne zbog političke 

opredijeljenosti. Naprotiv, smatram da se ravnateljica trudi surađivati sa svakim djelatnikom, 

roditeljem i učenikom. Dokaz tome su i izleti koje svake godine organizira za učitelje kako bi 

se što bolje povezali i surađivali. Smatram da su svi učitelji koji su do sada bili pohvaljeni od 

strane ravnateljice to stvarno i zaslužili svojim radom i trudom. Svatko, tko pokaže trud i 

zalaganje će biti prepoznat i pohvaljen! Zadovoljstvo mi je raditi u Osnovnoj školi Novska i 

surađivati s ravnateljicom Antonijom Mirosavljević!  

Nikolina Vukšić, socijalna pedagoginja 

 

U ovoj školi nikada nije bilo ljepše i ugodnije raditi. Radi se više nego ikada. Pri tome ne 

mislim na nastavu jer se u nastavi uvijek radi, nego na izvannastavne aktivnosti koje svakom 

djetetu daju priliku da se što bolje razviju  u svestrane ljude.   Nije teško raditi više i bolje kad 

uz nas, iza nas i ispred nas, u svakom trenutku, stoji dobar ravnatelj, menadžer i prijatelj. Naša 

ravnateljica je sve to u jednom. Ona je primjer suvremenog ravnatelja koji stvara pozitivno 

okruženje za rad. Hvala joj na tome što je svakom čovjeku čovjek! 

Sanja Hrvojić, učiteljica razredne nastave 
 

Ravnateljica  je susretljiva, tolerantna i poduzetna mlada osoba koja svojim vedrim duhom 

unosi pozitivan sklad u školi. Uvijek ima vremena saslušati pojedinog djelatnika i uputiti mu 

savjet. 

Antonija Katavić, učiteljica razredne nastave 

 

Drago mi je što sam se nakon završenog fakulteta baš zaposlila u Osnovnoj školi Novska. 

Većina ljudi ne zna kako je to ujutro se ustajati sretan i zadovoljan odlazeći na svoj posao, E 

PA JA ZNAM. Nisam ni mogla zamisliti da postoji tako vedar, pozitivan i kreativan kolektiv 

na čelu s našom ravnateljicom koja nam je podrška za svaki projekt i našu zamisao! Svim 

budućim učiteljima, studentima, želim da se zaposle u školi kao što je moja, isto tako želim 

im ravnateljicu kao što je moja, ne bih je mijenjala ni zašto! 

Lijep pozdrav ogorčenim dušama! 



Kornelija Krnić, učiteljica likovne kulture 

 

Učiteljica sam s 15 godina radnog staža. Od prošle školske godine sam kao tehnološki višak 

počela raditi u Osnovnoj školi Novska. Za ravnateljicu imam samo riječi pohvale. Osjećam se 

kao da sam oduvijek dio kolektiva. Ravnateljica podržava sve naše kreativne ideje u radu s 

djecom i motivira nas da svakim danom budemo još bolji. Trud učitelja zna cijeniti što je u 

današnje vrijeme rijetkost. 

Nataša Deklman, učiteljica razredne nastave 

 

Većinu svog radnog staža prikupila sam radeći na zamjenama u matičnoj i područnim 

školama. Kao mlada učiteljica nailazila sam samo na veliku podršku svih radnih kolegica i 

kolega s kojima sam surađivala, a posebno mogu istaknuti podršku naše ravnateljice koja je za 

mene uvijek imala dobar savjet, prijateljski osmijeh, poticaj na kreativnost i pohvalu za 

uložen trud. Uz takvu ravnateljicu postižem i više nego što sam mislila da mogu. 

Ivana Jakubek, učiteljica razredne nastave 

 

Djelatnica sam Osnovne škole Novska. U radni odnos primljena sam 15.4. ove godine. Nisam 

stranački opredijeljena. Posao sam dobila regularnim putem na temelju radnih kompetencija. 

U kolektiv sam primljena s velikim poštovanjem. Pozitivan duh kolektiva olakšava mi 

svakodnevno obavljanje radnih zadataka. Ovim putem zahvaljujem svim djelatnicima 

Osnovne škole Novska, naročito ravnateljici Antoniji Mirosavljević, radi pružene prilike, 

velike podrske, humanosti i poštovanja koje svakodnevno pruža svim svojim djelatnicima. 

Tamara Koštić, magistra edukacijske rehabilitacije 

 

Svaki dan, dok otvaram vrata svoje škole, činim to sa smiješkom. Nemam grč zbog kolega s 

kojima radim niti od šefa koji prema meni nije dobar. Zbog toga sam sretna. Uživam u 

aktivnostima u kojima svi surađujemo i svoju školu predstavljamo gradu, a i šire. U svakoj 

našoj nedoumici, problemu ili dilemi imamo podršku i pomoć ravnateljice. To nas učitelje 

čini zadovoljnijima, a time i djecu koju učimo. Kada otvorite ona lijepa, zelena vrata možete 

osjetiti kakav čovjek vodi školu. Naša škola ima dušu i baš zato ju volim! 

Politika bi trebala biti negdje izvan ovog dječjeg svijeta. Nisam član niti jedne stranke kao niti 

većina mojih kolega. Smatram da prije svega moramo raditi za dobrobit naše djece koja 

trebaju biti sretna i zadovoljna kao i njihovi roditelji.  

Dubravka Kokan, učiteljica razredne nastave 

 

Nisam član niti jedne političke stranke, a za našu dragu ravnateljicu Antoniju Mirosavljević 

imam samo riječi hvale. Uvijek je nasmijana i raspoložena za razgovor. Stvorila je ugodnije 

okruženje za rad tako što je međuljudske odnose digla na višu razinu kroz razne grupne 

aktivnosti.  

Jedna je od rijetkih u Novskoj, ako ne i jedina, koja se može pohvaliti zapošljavanjem tolikog 

broja ljudi na određeno i neodređeno vrijeme u ovim kriznim godinama dok istovremeno 

drugdje ljudi dobivaju otkaze i postaju tehnološki višak. 

Stječe se dojam da je u današnje vrijeme problem kada se posao odrađuje savjesno i 

profesionalno i ništa nije „dobro“ ako nije po vladajućoj političkoj  volji.  

Koliko vremena treba proći da bi ljudi shvatili da su stranke zavadile narod? 

Emili Jurjević, učiteljica razredne nastave 

 

Djelatnica sam u Osnovnoj školi Novska četiri godine. Nisam iz Novske i nisam stranački 

opredijeljena. Nikad to nije bilo ni upitno ni bitno za djelatnike OŠ Novska i ravnateljicu 

Antoniju Mirosavljević koji su, od samog početka suradnje, pokazali neizmjernu 



kolegijalnost, prihvaćanje i stručnost u radu. U našem kolektivu i uz našu ravnateljicu 

jednostavno osjećate da pripadate, puno je to više od same suradnje i kolegijalnosti, mi smo 

svi bez obzira otkuda smo, tim. Za ravnateljicu, kojoj sam stručna suradnica, imam samo 

pohvalne riječi. Pružila mi je priliku, vjerovala je u mene i kada drugi nisu, naučila me 

mudrosti, hrabrosti i da čovjek koji ima viziju može sve. Hvala vam na tome. 

Emira Navijalić, socijalna pedagoginja 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 


