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„Za sada, prema dostupnoj dokumentaciji nije 
teška tjelesna ozljeda iako postoji mogućnost 

naknadne prekvalifikacije težine ozljede nakon 
dodatne dijagnostičke obrade.” 
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Laka tjelesna ozljeda? 

  Teška tjelesna ozljeda? 

Nije ozljeda na 
radu! 
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