
Obrazloženje 

 

Trenutno su na snazi Opći uvjeti i pravila korištenja liječničke iskaznice od 18. srpnja 2022. 

Novim općim uvjetima uređivali bi se oblik, sadržaj i dizajn liječničke iskaznice, postupak 

izdavanja i način korištenja liječničke iskaznice HLK-a te podaci koji se upisuju u upisnike o 

izdanim liječničkim iskaznicama. 

Liječnička iskaznica i prema novim općim uvjetima sadržavala bi elektroničke certifikate, i to 

identifikacijski i potpisni certifikat. Pružatelj usluga certificiranja i dalje bi bila Agencija za 

komercijalnu djelatnost d.o.o. 

Rok važenja liječničke iskaznice i elektroničkih certifikata prema novim općim uvjetima 

iznosio bi tri godine.  

Za razliku od trenutnog uređenja prema kojem trošak prve izrade liječničke iskaznice snosi 

HLK, a član snosi trošak drugog i svakog daljnjeg izdavanja liječničke iskaznice, prema novim 

općim uvjetima trošak izrade liječničke iskaznice snosila bi HLK u svim slučajevima, osim u 

slučajevima gubitka ili oštećenja liječničke iskaznice kada bi trošak izrade nove iskaznice 

snosio član. 

Trošak izrade nove liječničke iskaznice za slučajeve gubitka ili oštećenja liječničke iskaznice 

utvrđivao bi svojom odlukom Izvršni odbor HLK-a. 

Prilikom podnošenja zahtjeva više ne bi bilo nužno dostavljanje biometrijske fotografije u 

digitalnom obliku koja mora ispunjavati kriterije propisane od strane tijela nadležnog za 

certificiranje. Ako je podnositelju zahtjeva u proteklih pet godina izdana putovnica ili osobna 

iskaznica koja sadržava OIB, za čije je izdavanje priložena fotografija, a izgled osobe nije bitno 

promijenjen, biometrijska fotografija može se, zbog u međuvremenu potpisanog Sporazuma 

između Agencije za komercijalnu djelatnost d.o.o., Ministarstva unutarnjih poslova Republike 

Hrvatske i HLK-a, putem pružatelja usluge certificiranja preuzeti iz sustava MUP-a. Nakon 

zaprimanja uredno popunjenog zahtjeva za izdavanje liječničke iskaznice i odgovarajuće 

fotografije, član HLK bi bio obvezan aktivirati Certilia račun u skladu s uputama objavljenima 

na mrežnoj stranici HLK. 

U novim općim uvjetima bilo bi navedeno što sve sadržavaju upisnici o izdanim liječničkim 

iskaznicama koji se vode u KIIS-u i RA aplikaciji.  

Liječničke iskaznice izdane prije stupanja na snagu novih općih uvjeta važile do isteka roka 

navedenog na iskaznici. Iznimno od toga, liječničke iskaznice kojima je rok važenja istekao ili 

istječe u 2022. godini važe do 31. prosinca 2022. ako članu u međuvremenu nije izdana nova 

liječnička iskaznica, ali član nakon isteka roka važenja otisnutog na iskaznici ne može koristiti 

funkcionalnost naprednog elektroničkog potpisa ni obavljati elektroničku potvrdu svojeg 

identiteta putem liječničke iskaznice. 


