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Poštovani, 

 

pandemija koronavirusa COVID-19 uzrokovana virusom SARS-CoV-2  zahvatila je cijeli svijet i 

gotovo da nema djelatnosti čije normalno odvijanje nije pretrpjelo značajne promjene zbog njegove 

pojave. 

 

Tako je zbog aktualne epidemiološke situacije Državni zavod za mjeriteljstvo odlučio odgoditi 

ovogodišnje zajedničko obilježavanje Svjetskog dana mjeriteljstva – 20. svibnja, kako ne bi bili 

dovedeni u pitanje sigurnost i zdravlje zaposlenika Zavoda, kao i predstavnika naših ovlaštenih 

tijela. 

  

Tema ovogodišnjeg Svjetskog dana mjeriteljstva posvećena je Mjerenju u svjetskoj trgovini. Ta 

je tema izabrana od strane Međunarodne organizacije za zakonsko mjeriteljstvo (OIML) radi 

podizanja svijesti o važnosti uloge mjerenja u pogledu omogućavanja poštene svjetske trgovine, 

zadovoljavanja norma i propisa za proizvode te ispunjavanja očekivanja kupaca u pogledu kvalitete. 

 

U tom smislu poveznica u nastavku sadrži poruke predsjednika Međunarodnog odbora za zakonsko 

mjeriteljstvo (CIML) prof. dr. Romana Schwartza te direktora Međunarodnog ureda za utege i mjere 

(BIPM) dr. Martina Miltona, u kojima ponovno ističu važnost mjeriteljstva u svjetskoj trgovine i 

svakodnevnom životu. 

 

http://www.worldmetrologyday.org/links.html 

 

Na radnom skupu koji se trebao održati 20. svibnja 2020. godine u sklopu obilježavanja Svjetskog 

dana mjeriteljstva,  bila nam je namjera pobliže upoznati sudionike sa svim novostima koje se 

odnose na provedbu zakonodavnih aktivnosti kao i s planiranim promjenama u području 

mjeriteljstva koje bi trebale stupiti na snagu u nadolazećem razdoblju.  

 

To se prvenstveno odnosi na: 

  

  promjene u izgledu ovjernih naljepnica i načinu izračuna ovjernih razdoblja sukladno 

Prijedlogu Pravilnika o obliku i načinu postavljanja državnih ovjernih oznaka koje se rabe 

kod ovjeravanja zakonitih mjerila, oznaka za označivanje mjerila, oznaka koje rabe 

ovlašteni servisi te ovjernih isprava;  

http://www.worldmetrologyday.org/links.html


 

 promjene koje donosi Prijedlog Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o posebnim 

uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja 

zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje; 

 novosti vezane uz način rada ovlaštenih mjeritelja, sukladno Prijedlogu Pravilnika o načinu 

rada ovlaštenog tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i ovlaštenih 

mjeritelja;  

  izmjene u ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila kao i umjernim razdobljima 

za etalone koji služe za ovjeravanje zakonitih mjerila, sukladno Prijedlogu o izmjenama 

Pravilnika o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i 

o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila i 

dr. 

 

Državni zavod za mjeriteljstvo u proteklom je razdoblju radio i obavljao sve poslove iz svoje 

nadležnosti uz poduzimanje svih nužnih preventivnih mjera sukladno okolnostima te Odluci Vlade 

RH o organizaciji rada tijela državne uprave za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 

uzrokovane virusom SARS-CoV-2 od 19. ožujka 2020. godine te preporukama Nacionalnog stožera 

civilne zaštite, a sve u cilju sprječavanja širenja zaraze koronavirusom i zaštite zdravlja i sigurnosti 

stranaka i službenika Zavoda. 

 

S obzirom na situaciju uzrokovanu koronavirusom nažalost nam je onemogućeno da na licu mjesta 

ovlaštenim tijelima predstavimo sve planirane novine u zakonodavnom okviru. No,  radi što bolje 

razmjene informacija molimo sve pravne i fizičke osobe da nam se obrate radi rješavanja mogućih 

nejasnoća i nedoumica. 

 

Molimo da nas obavijestite o eventualnim poteškoćama i problemima s kojima se suočavate u 

svakodnevnom radu. Rado ćemo odgovoriti na vaša pitanja. 

 

Nadamo se nastavku dobre suradnje i veselimo se zajedničkom obilježavanju Svjetskog dana 

mjeriteljstva 2021. godine. 

 

 

 

         
            

   

 

 

 

 

 


