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Koju dajem ja  

_________________________________________________________________________ 

(ime i prezime, adresa/prebivalište, broj osobne iskaznice, OIB) 

 

 

da mi NIJE izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za bilo koje od sljedećih kaznenih djela: 

a) kaznenih djela protiv života i tijela (glava X.), kaznenih djela protiv slobode i prava čovjeka 

i građanina (glava XI.), kaznenih djela protiv Republike Hrvatske (glava XII.), kaznenih djela 

protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom (glava XIII.), kaznenih djela protiv spolne 

slobode i spolnog ćudoređa (glava XIV.), kaznenih djela protiv časti i ugleda (glava XV.), 

kaznenih djela protiv braka, obitelji i mladeži (glava XVI.), kaznenih djela protiv imovine (glava 

XVII.), kaznenih djela protiv zdravlja ljudi (glava XVIII.), kaznenih djela protiv sigurnosti 

platnog prometa i poslovanja (glava XXI.), kaznenih djela protiv vjerodostojnosti isprava 

(glava XXIII.), kaznenih djela protiv javnog reda (glava XXIV.), kaznenih djela protiv službene 

dužnosti (glava XXV.) (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00. – Odluka USRH, 129/00., 

51/01., 111/03., 190/03. – Odluka USRH, 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08. i 57/11.) 

b) protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva (glava IX.), kaznenih djela protiv života i tijela 

(glava X.), kaznenih djela protiv ljudskih prava i temeljnih sloboda (glava XI.), kaznenih djela 

protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja (glava XII.), kaznenih djela protiv osobne slobode 

(glava XIII.), kaznenih djela protiv časti i ugleda (glava XV.), kaznenih djela protiv spolne 

slobode (glava XVI.), kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta (glava 

XVII.), kaznenih djela protiv braka, obitelji i djece (glava XVIII.), kaznenih djela protiv zdravlja 

ljudi (glava XIX.), kaznenih djela protiv imovine (glava XXIII.), kaznenih djela protiv 

gospodarstva (glava XXIV.), kaznenih djela krivotvorenja (glava XXVI.), kaznenih djela protiv 

službene dužnosti (glava XXVIII.), kaznenih djela protiv javnog reda (glava XXX.) odnosno 

kaznenih djela protiv Republike Hrvatske (glava XXXII.) (»Narodne novine«, br. 125/11., 

144/12., 56/15., 61/15. i 101/17.); 

 

u svrhu prijave na javni natječaj za radno mjesto Zdravstveni djelatnik I – psiholog u 

NASTAVNOM ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR. 

 

U_________________,  

 

__.__.2020. godine. 
 

        _________________________________ 

Vlastoručni potpis 


