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DAN MJERITELJSTVADAN MJERITELJSTVADAN MJERITELJSTVADAN MJERITELJSTVA

20. svibnja –
SVJETSKI DANSVJETSKI DAN 
MJERITELJSTVA .
20 svibnja 187520. svibnja 1875. 
potpisan je 
međunarodni Dogovormeđunarodni Dogovor 
o metru..



POČETCI MJERITELJSTVAPOČETCI MJERITELJSTVAPOČETCI MJERITELJSTVAPOČETCI MJERITELJSTVA

Mjeriteljstvo na tlu današnje Hrvatske u doba 
Rimskoga carstva bilo je na podjednakoj razini 
kao u cijelom Carstvu.
U doba nastanka srednjovjekovne Hrvatske j j
države mjeriteljstvo se osnivalo na nasljeđu 
rimskoga mjeriteljstva, jednako kao u većini 
europskih zemalja.



PRAVO MJERA I UTEGAPRAVO MJERA I UTEGAPRAVO MJERA I UTEGAPRAVO MJERA I UTEGA

U srednjovjekovnoj Hrvatskoj po tadašnjim 
pravnim običajima ius mensurerum et ponderum
(pravo mjera i utega) pripadalo je suverenu –
kralju, hercegu  ili banu.
U svim mijenama sve do ranoga novovjekovlja to 
pravo mjera i utega kao znak suverenosti pripadalo 
je Hrvatskome saboru.
Hrvatski sabor je, iako pod hrvatsko-ugarskomHrvatski sabor je, iako pod hrvatsko ugarskom 
krunom, sve do sredine 18. st. obranio samosvojne 
hrvatske mjerne jedinice.vats e je e jed ce.



PRAMJERENJAPRAMJERENJAPRAMJERENJAPRAMJERENJA

Od pamtivijeka, prva su mjerenja bila na 
tržnicama pri razmjeni dobara i usluga, pri 
raspodjeli uroda, ulova ili ratnoga plijena, te pri 
naplati poreza i drugih davanja.
Važna područja mjerenja bila su i izmjera 
zemljišta, te mjerenje vremena.
Mjerila se ponajprije duljina, ploština, obujam, 
masa (težina) i vrijeme (trajanje), te brojio brojmasa (težina) i vrijeme (trajanje), te brojio broj 
sastavnica (komada) neke cjeline.



MJERENJE DULJINEMJERENJE DULJINEMJERENJE DULJINEMJERENJE DULJINE

Duljina se izravno mjerila, većinom usporedbom s 
dijelovima tijela (prst, palac, pedalj, lakat, hvat, 
korak dr.)

Duljina se mjerila i posredno, na primjer, 
osloncem na vrijeme potrebno da se pređe nekiosloncem na vrijeme potrebno da se pređe neki 
put (dan hoda, dan jahanja, dan plovidbe i sl.)



JEDINICE DULJINEJEDINICE DULJINEJEDINICE DULJINEJEDINICE DULJINE

Jedinice duljine prema knjizi 
D hit t lib i dDe architectura libri decem

rimskoga pisca Marka 
Vitruvija Polija iz 1. st. pr.Vitruvija Polija iz 1. st. pr. 
Kr. osnova su europskoga 

antropološkoga sustava 
jedinica duljine.



MJERE DULJINEMJERE DULJINEMJERE DULJINEMJERE DULJINE
Mjere duljine sačuvane 
su kao mjerni štapovi ili 
su uklesane u trajne 
spomenike.

Dubrovački lakat (51 2 cm)Dubrovački lakat (51,2 cm) 
utjelovljen je laktom kipa 

viteza Orlanda, ponovljen u 
podnožju spomenika, a 

mjerni štap je bio pohranjen 
k d ž jkao državna pramjera

duljine.



HRVATSKA MILJAHRVATSKA MILJAHRVATSKA MILJAHRVATSKA MILJA

k ilj (lk ilj (l llll ) ij d i) ij d iHrvatska milja (lat. Hrvatska milja (lat. Milliaria CroaticaMilliaria Croatica), vrijednosti 2 226 m,  ), vrijednosti 2 226 m,  
sačuvana je na Glavačevu sačuvana je na Glavačevu Zemljovidu HrvatskeZemljovidu Hrvatske iz 1673. iz 1673. 

godinegodinegodine.godine.



MJERENJE PLOŠTINEMJERENJE PLOŠTINEMJERENJE PLOŠTINEMJERENJE PLOŠTINE

Ponajprije se mjerila ploština obradivoga 
zemljišta, i to posredno, odmjeravanjem duljine 
stranica, te izračunavanjem.

Izmjera zemljišta u Čakovcu u 17. st.Izmjera zemljišta u Čakovcu u 17. st.



MJERENJE PLOŠTINEMJERENJE PLOŠTINEMJERENJE PLOŠTINEMJERENJE PLOŠTINE

Upute za izmjeru zemljišta uz Upute za izmjeru zemljišta uz KontribucijuKontribuciju cara Joipa II. iz 1784.cara Joipa II. iz 1784.



MJERENJE OBUJMAMJERENJE OBUJMAMJERENJE OBUJMAMJERENJE OBUJMA

Obujam kapljevinaObujam kapljevina, 
sipkih i zrnatih tvari, 
mjerio se zahvatommjerio se zahvatom 
(prstohvat, gršt, 
pregršt) ili posudamapregršt) ili posudama 
(šuplje plodine, žlice, 
mjerice lončići i sl )mjerice, lončići i sl.) 

Šuplja mjera Šuplja mjera varićakvarićak iz iz 
P ljiP ljiPoljicaPoljica



MJERE OBUJMAMJERE OBUJMAMJERE OBUJMAMJERE OBUJMA

Mj dMjerne posude, 
tzv. šuplje mjere
čsačuvane su u 

muzejima, a 
k š ljkamene šuplje 
mjere u krajevima 

J duz Jadran.

Kamene šuplje mjere u Kamene šuplje mjere u 
G čišćG čišć I iI iGračišćuGračišću uu IstriIstri



HRVATSKEHRVATSKE ŠUPLJE MJEREŠUPLJE MJEREHRVATSKE HRVATSKE ŠUPLJE MJEREŠUPLJE MJERE

Hrvatske šuplje mjere rabile su se do polovice 18. 
st. Neke su bile gotovo dvostruko veće od 
istoimenih austrijskih mjera. 
Hrvatska pinta je bila dvostruko veća od p j
austrijske pinte, pa je naš polić dvostruko veći 
od holbe (njem, halbe, pola), od tuda vjerojatno 
naziv holbica.



STAROHRVATSKE MJERNE JEDINICESTAROHRVATSKE MJERNE JEDINICESTAROHRVATSKE MJERNE JEDINICESTAROHRVATSKE MJERNE JEDINICE

Tragovi hrvatskihTragovi hrvatskih 
mjernih jedinica, 
mnogih oslonjenih namnogih oslonjenih na 
rimski sustav, nalaze se 
u starim dokumentimau starim dokumentima, 
prvim rječnicima, a 
ponešto je sačuvanihponešto je sačuvanih 
mjera u muzejima.

Utezi na ulaganje iz 18. st.  
(Muzej za umjetnost i obrt(Muzej za umjetnost i obrt 

u Zagrebu)



STAROHRVATSKE MJERNE JEDINICESTAROHRVATSKE MJERNE JEDINICESTAROHRVATSKE MJERNE JEDINICESTAROHRVATSKE MJERNE JEDINICE

Iscrpan opis mjernihIscrpan opis mjernih 
jedinica duljine 
nalazi se unalazi se u 
Gazofilaciju Ivana 
Belostenca iz 1740Belostenca iz 1740., 
nastao u drugoj 
polovici 17 stpolovici 17. st.



“POŽUNSKE MJERE”“POŽUNSKE MJERE”POŽUNSKE MJEREPOŽUNSKE MJERE

Hrvatski sabor je 1733. god. i na području 
Hrvatske uveo “požunske mjere”, jedinstvene za 
cijelu Habsburšku monarhiju.
Time su starohrvatske samosvojne mjerne j j
jedinice (hrvatska pinta, zagrebačka pinta, hrvatski 
polić, hrvatsko jutro i dr.) otišli su u povijest.



“BEČKE MJERE”“BEČKE MJERE”BEČKE MJEREBEČKE MJERE

Od 1854 god naOd 1854. god.  na 
području cijele 
Habsburške monarhijeHabsburške monarhije 
uvedene su jedinstvene 
“donjoaustrijske mjere”“donjoaustrijske mjere” 
ili “bečke mjere”.
N k d ih j ihNeke su od tih mjernih 
jedinica ustrajnošću 

ljiš ih k ji lzemljišnih knjiga ostale 
u uporabi do kraja 20. 

(č i h j )st. (četvorni hvat, jutro).



“BEČKE MJERE”“BEČKE MJERE”BEČKE MJEREBEČKE MJERE

Pramjere “bečkih mjera” Pramjere “bečkih mjera” 
duljine nalaze se na zidu  duljine nalaze se na zidu  
katedrale sv. Stjepana u katedrale sv. Stjepana u 

BečuBeču..



“BEČKE MJERE”“BEČKE MJERE”BEČKE MJEREBEČKE MJERE

ŠŠŠuplja mjera Šuplja mjera pola austrijskoga 
mjerova ili pola vagana iz 

1866 god (Vukovarski1866. god. (Vukovarski 
muzej).



METARSKI SUSTAVMETARSKI SUSTAVMETARSKI SUSTAVMETARSKI SUSTAV

Metarski sustav je u 
Hrvatsku uveden u 
doba  potpisivanja 
Dogovora o metrug
(1875. god.)

Članak Bogoslava Šuleka u Članak Bogoslava Šuleka u 
Danici Danici –– koledaru i ljetopisukoledaru i ljetopisu

za 1876. za 1876. 



METARSKI SUSTAVMETARSKI SUSTAVMETARSKI SUSTAVMETARSKI SUSTAV

Odlukom 
Hrvatsko-Hrvatsko
Ugarskoga sabora  
iz 1874. god.iz 1874. god.  
Metarski sustav je  u 
Hrvatsku uvedenHrvatsku uveden 
od 1. siječnja 1876.



METARSKI SUSTAVMETARSKI SUSTAVMETARSKI SUSTAVMETARSKI SUSTAV

Hrvatski sabor je 1876. god. odobrio stanovitu 
novčanu svotu za podizanje Međunarodnoga uredanovčanu svotu za podizanje Međunarodnoga ureda 
za utege i mjere u Sèvresu pokraj Pariza, te godišnji 
doprinos za njegovo održavanjedoprinos za njegovo održavanje. 
Hrvatska je, budući je bila sastavnicom Austro-
Ugarske s potpisnica D t Bila jeUgarske, supotpisnica Dogovora o metru. Bila je u 
prvoj skupini zemalja koje su krenule prema 
s jetskom mjeriteljskom jedinst te je s djelo alasvjetskom mjeriteljskom jedinstvu, te je sudjelovala 
u provedbi obveza koje slijede iz Dogovora o metru.



HRVATSKO MJERITELJSTVO U 20 STHRVATSKO MJERITELJSTVO U 20 STHRVATSKO MJERITELJSTVO U 20. ST.HRVATSKO MJERITELJSTVO U 20. ST.

Od 1918. god. hrvatsko je mjeriteljstvo u sastavu 
mjeriteljstva dviju Jugoslavija. 
U to je doba, 1981. god. uveden  Međunarodni 
sustav jedinica (SI).j



HRVATSKA MJERITELJSKA HRVATSKA MJERITELJSKA 
LITERATURALITERATURA

Prvi sustavni opis 
mjerenja na hrvatskomemjerenja na hrvatskome 
jeziku nalazi se u 
Šulekovom PrirodnomŠulekovom Prirodnom 
zakoniku za svakoga ili 
Popularnoj fizici iz 1873.Popularnoj fizici iz 1873. 
god. 



HRVATSKA MJERITELJSKA HRVATSKA MJERITELJSKA 
LITERATURALITERATURA

Od 1970-ih godina pojavljuje se u Hrvatskoj 
suvremena namjenska mjeriteljska literatura: 

- M. Brezinščak, Mjerenje i računanje u tehnici i znanosti
(1971.), 

- T. Cvitaš, N. Kallay, Fizičke veličine i jedinice Međunarodnog 
sustava (1975., 1980.), 

Z J k b ić L k ik j ih j di i (1981 1988 1991- Z. Jakobović, Leksikon mjernih jedinica (1981., 1988., 1991.,
→ 2008.)

Današnje Hrvatsko mjeriteljsko društvo osnovano je 
1978., a  od 1983. god. izlazi današnji Mjeriteljski 
vjesnik. 



DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I  DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I  
MJERITELJSTVOMJERITELJSTVO

U lUspostavom samostalne 
Republike Hrvatske  

i j 8 li dpreuzimaju se 8. listopada 
1991. mjeriteljski zakoni bivše 
d ždržave .
1992. god. osnovan je Državni 
zavod za normizaciju i 
mjeriteljstvo. Od 1993. slijedili 
su prvi mjeriteljski zakoni i 
podzakonski dokumenti. 

Hrvatski kilogramHrvatski kilogram, državni etalon u , državni etalon u 



DRŽAVNI ZAVOD ZA DRŽAVNI ZAVOD ZA 
MJERITELJSTVOMJERITELJSTVO

Iz Državnoga zavoda zaIz Državnoga zavoda za 
normizaciju i mjeriteljstvo
nastali su 2005 godinenastali su 2005. godine

-- Hrvatski zavod za normeHrvatski zavod za norme (HZN),(HZN),
Državni zavod za mjeriteljstvoDržavni zavod za mjeriteljstvo-- Državni zavod za mjeriteljstvoDržavni zavod za mjeriteljstvo

(DZM) i(DZM) i
-- Hrvatska akreditacijska agencijaHrvatska akreditacijska agencija-- Hrvatska akreditacijska agencijaHrvatska akreditacijska agencija

(HAA).(HAA).

Te su ustanove prošleTe su ustanove prošle 
godine obilježile 15 
godina hrvatskegodina hrvatske 
normizacije, mjeriteljstva 
i akreditacije



DRŽAVNI ZAVOD ZA DRŽAVNI ZAVOD ZA 
MJERITELJSTVOMJERITELJSTVO

uključen je u međunarodne mjeriteljske ustanove i
udruge:
pridruženi je član Opće konferencije za utege i
mjere (CGPM), te je Vladi RH predložioj j p
potpisivanje Dogovora o metru,
potpisnik je sporazuma o međusobnompotpisnik je sporazuma o međusobnom
priznavanju nacionalnih mjernih etalona, te
potvrda o mjerenju i umjeravanju (CIPM MRA),potvrda o mjerenju i umjeravanju (CIPM MRA),
pravi je član Međunarodne organizacije za zakonsko
mjeriteljstvo (OIML)mjeriteljstvo (OIML).



DRŽAVNI ZAVOD ZA DRŽAVNI ZAVOD ZA 
MJERITELJSTVOMJERITELJSTVO

uključen je u europske mjeriteljske udruge:

član je Europske udruge nacionalnih mjeriteljskih
instituta (EUROMET),instituta (EUROMET),
pridruženi je član Europske suradnje u zakonskom
mjeriteljstvu (WELMEC)mjeriteljstvu (WELMEC).

Time, i nizom mjernih laboratorija, Hrvatska je
danas uključena u svjetsko mjeriteljstvo, u koje je
krenula još daleke 1874. god. provođenjem
Dogovora o metru.


