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Svrha

- ujednačavanje rada u postupku ovjeravanja

neautomatskih vaga

- osigurati potrebnu razinu povjerenja u

rezultate mjerenja mase svagdje gdje je to za

neautomatske vage zakonom propisano

- osigurati osnovu za kvalitetniji nadzor nad

zakonitim mjerilima mase i subjektima

uključenim u postupke ovjeravanja i pripreme

mjerila za ovjeravanje

usklađivanje:

 PRAVILNIK o mjeriteljskim i temeljnim

zahtjevima za neautomatske vage (N.N. 21/16)

 HRN EN 45501:2015

 OIML R 76-1 i OIML R76-2

 mjeriteljsku tradiciju RH

 iskustva drugih zemalja



Oprema za ispitivanje: Utezi

1. Standardni utezi 

Razred točnosti E2 – moraju biti umjereni

Razred točnosti F1, F2, M1 i niži – umjereni ili ovjereni

Umjernica ili izvješća o ispitivanju utega – dostupni mjeritelju

2. Utezi posebnih oblika i namjene

Iznimno dopušteni utezi specijalnih oblika i dimenzija.



3. Kolica poznate mase

Izvješće o ispitivanju – DZM ili pravna osoba

Nacrt kolica i popis i položaj odvojivih dijelova

10 puta manji e

4. Dometni utezi i interna rezolucija

Dometni utezi 1/10 e; podjeljak d ≤ 1/5 e; interna rezolucija



4. Mjerna naprava mehaničke vage 
(Max > 9000 kg)

Prethodno ispitivanje svakih 5 godina.

5. Zamjenski tereti

 1/5 Max standardnih utega

 Dopušteno odstupanje zamjenskog tereta
može iznositi najviše 15 % ili 100 e.

 Postići pokazivanje najvećeg mjerenja
vage.

 Samo tereti stalne mase koji omogućavaju
stabilnost pokazivanja.

 Motor ne smije raditi.

 Vozač ne smije biti u kabini vozila.

 Vozilo ne smije biti povezano s prikolicom
koja se nalazi izvan prijemnika tereta.



Postupak ovjeravanja

 Vizualni pregled

- vage označene ispravnim , vidljivim, čitljivim i neizbrisivim natpisima 

- zamjena uništene ili oštećene natpisne pločice s prvom EU ovjerom 
(proizvođač, zastupnik ili distributer)

- iznimno dopuštena zamjena i izrada novih natpisnih pločica za vage 
s prvom ovjerom temeljem rješenje o TOM-a koje je izdao DZM

- zabranjeno ručno dopisivanje flomasterima, tintama…



- sukladnost vage s rješenjem o TOM-a ili certifikatom o sukladnosti 
(sastavni moduli vage, periferne jedinice, način postavljanja vage u radni 
položaj… )

- zaštićenost od vanjskih utjecaja 

- cjelovitost i točnost prikaza i ispisa rezultata vaganja

- stanje vage (čistoća, istrošenost dijelova, oštećenja) 

- verzija softvera i stanje osiguravajućih elemenata zaštite softverskog 
podešavanja  mjeriteljskih značajki (ako je dostupno i primjenjivo)

- vidljive potencijalne modifikacije za moguću zlouporabu u postupku 
vaganja

Postupak ovjeravanja



Postupak ovjeravanja

 Mjeriteljska ispitivanja

1. točnost uređaja za postavljanje ništice i uređaja za taru; 

2. ponovljivost; 

3. ekscentričnost; 

4. točnost pokazivanja rezultata vaganja 

5. test pokretljivosti (samo prva ovjera; digitalno pokazivanje)

6. test osjetljivosti (vage s neautomatskim ravnotežnim položajem)

7. test utjecaja nagiba (mobilne vage) 

Dodatna ispitivanja obavljaju se samo ako su navedena u rješenju u TOM-a ili u 
slučajevima posebne konstrukcije vage (npr. utjecaj nagiba…)



Postupak ovjeravanja

 označavanja mjerila ovjernim i zaštitnim oznakama 

- sukladno rješenju o TOM-a ili certifikatu o sukladnosti
- na spojnim elementima kućišta
- podnositelj zahtjeva za izvanredno ovjeravanje prije početka 
ispitivanja mora blokirati mogućnost kalibracije vage pomoću 
vanjske tipkovnice i/ili dodatnih priključaka



Ispitno izvješće

PRENOSIVE VAGE : ( 1 stranica – A4 format)- DODATAK III

Vage s uređajem za nivelaciju i uređajem za blokiranje pokretnih 
dijelova vage ili vage koje se modularnim pristupom jednostavno rastavljaju i 
sastavljaju na mjestu uporabe. 

NEPRENOSIVE VAGE: ( 2 stranice - A4 format)- DODATAK IV

Cestovne i željezničke vage, analitičke vage, vage u trgovačkim 
centrima povezane s računalnom mrežom …

Prilog DODATKU IV – Ispitivanje točnosti pokazivanja mehaničkih željezničkih 
i cestovnih vaga 



Ispitno izvješće

Za vrijeme obavljanja ovjeravanja vodi se ispitno izvješće.

Rok za usklađivanje ispitnih izvješća - 1 godina od dana objave Pravilnika.

Ovlaštena tijela za pripremu neautomatskih vaga za ovjeru – ne bi imala 
obavezu usklađivanja ispitnih izvješća propisanih Pravilnikom.
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