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Novosti u području zakonskog mjeriteljstva 
od svibnja 2020. godine

 PRAVILNIK o vrsti, obliku i načinu postavljanja državnih ovjernih oznaka koje se rabe kod ovjeravanja 
zakonitih mjerila, oznaka za označivanje mjerila, oznaka koje rabe ovlaštena tijela za pripremu zakonitih 
mjerila za ovjeravanje te ovjernih isprava (NN 133/20)

 PRAVILNIK o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim
razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila (NN 133/20)

 PRAVILNIK o visini i načinu plaćanja naknade za mjeriteljske poslove koje obavlja Državni zavod za 
mjeriteljstvo ili ovlašteno tijelo (NN 121/14, 66/18 i 133/20)

 PRAVILNIK o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera te obliku i 
sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera (NN 80/17 i 133/20)

 PRAVILNIK o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za uređaje kojima se mjeri udio etilnog alkohola u 
izdahu ispitanika (NN 60/20)

 PRAVILNIK o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za mjerila brzine u cestovnom prometu (NN 60/20)



PRAVILNIK o vrsti, obliku i načinu postavljanja državnih ovjernih oznaka koje se rabe kod ovjeravanja 
zakonitih mjerila, oznaka za označivanje mjerila, oznaka koje rabe ovlaštena tijela za pripremu 

zakonitih mjerila za ovjeravanje te ovjernih isprava (NN 133/20)

 stupio na snagu dana 1. siječnja 2021. godine

 Pravilnikom se propisuju vrste, oblik i način postavljanja državnih ovjernih oznaka koje se rabe
kod ovjeravanja zakonitih mjerila, označivanja mjerila i ovjerne isprave koje Državni zavod za
mjeriteljstvo i ovlaštena tijela za ovjeravanje zakonitih mjerila i ovlaštena tijela za pripremu
zakonitih mjerila za ovjeravanje rabe kod ovjeravanja zakonitih mjerila.

 prestala važiti Naredba o vrsti, 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 (NN 113/09, 134/09 i 58/11).

KLJUČNE RAZLIKE:

a) izgled ovjerene oznake za ovjeravanje i zaštitu mjerila u obliku naljepnice

b) identična ovjerna oznaka za komunalna mjerila i mjerila koja podliježu prvom ovjeravanju

c) pečat za dokumente ovlaštenog servisera više se ne koristi



Izgled ovjerne oznake
 nova ovjerna oznaka za ovjeravanje i zaštitu mjerila u obliku naljepnice izrađena je od

samoljepljivog sintetskog materijala žute boje s crno otisnutim oznakama

 okruglog je oblika veličine 28 mm

 sastoji se od središnjeg kruga oko kojeg su smještena dva dodatna prstena

 u vanjskom prstenu, s desne i lijeve strane označene su brojke od 0 do 9

 brojevi na lijevoj strani predstavljaju desetice godine (desetljeće)

 brojevi s desne strane predstavljaju jedinice godine (godinu) isteka ovjernog razdoblja

 nova ovjerna oznaka nije zaštićena hologramom

 nema oznake kvartala

Stara ovjerna oznaka Nove ovjerne oznake



Primjeri određivanja ovjernog razdoblja – prije i sada

Do 31. prosinca 2020. godine 

 Nije postojala razlika između određivanja ovjernog razdoblja za pojedine vrste zakonitih mjerila u 
odnosu na oblik ovjerne oznake (naljepnica, žig za utiskivanje)

 Ovjerno razdoblje za redovno ovjeravanje mjerila započelo je od prvoga dana kalendarske godine 
koja je slijedila iza godine u kojoj je ovjeravanje obavljeno i vrijedilo je do kraja kalendarske 
godine ovjernog razdoblja.



PRAVILNIK o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove 
primjene i o umjernim razdobljima za etalone 

koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila (NN 133/20)

Od 01.siječnja 2021. godine

a) Ovjerno razdoblje za redovno ovjeravanje mjerila kojima je ovjerno razdoblje označeno ovjernom 
oznakom u obliku naljepnice počinje teći od prvog dana mjeseca koji slijedi iza mjeseca u kojem je 
ovjeravanje obavljeno i vrijedi do kraja označenog mjeseca i godine ovjernog razdoblja.

Ako je ovjerno razdoblje za redovno ovjeravanje mjerila dvije godine, a ovjereno je npr. u siječnju 
2021. godine (bilo kojeg datuma od 1. do 31. siječnja 2021.), ovjerno radoblje počinje teći 01. 
veljače 2021. godine i vrijedi do 31. siječnja 2023. godine.

Ovjerna oznaka označava godinu i mjesec isteka ovjernog razdoblja (probušeni brojevi)



b) Ovjerno razdoblje za redovno ovjeravanje mjerila kojima je ovjerno razdoblje 
označeno ovjernom oznakom u obliku:

 žiga za utiskivanje

 godišnjom ovjernom oznakom za komunalna mjerila i za mjerila koja podliježu 
samo prvom ovjeravanju (npr. mjerni transformatori)

počinje teći od prvoga dana kalendarske godine koja slijedi iza godine u kojoj je 
ovjeravanje obavljeno i vrijedi do kraja kalendarske godine ovjernog razdoblja.



Akcijski plan za administrativno rasterećenje gospodarstva 2020. Vlade RH

PRAVILNIK o visini i načinu plaćanja naknade za mjeriteljske poslove koje obavlja Državni zavod za 
mjeriteljstvo ili ovlašteno tijelo (NN 121/14, 66/18 i 133/20)

 U zadnjim izmjenama Pravilnika iz 2020. godine smanjeni su troškovi održavanja mjeriteljske 
infrastrukture:

 a) s 15 %  na 10 % obračunatih troškova ovjeravanja mjerila, 

 b) s 10 % na 5 % obračunatih troškova ovjeravanja komunalnih mjerila (brojila električne 
energije, plinomjeri, vodomjeri, mjerila toplinske energije).

PRAVILNIK o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera te 
obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera

(NN 80/17 i 133/20)

 troškovi polaganja ispita smanjeni su sa 500,00 kn na 350,00 kn

 troškovi polaganja za dodatno područje ostaju 300,00 kn



Plan savjetovanja s javnošću za 2021. godinu

Red.br. Naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje Metode savjetovanja
Okvirno vrijeme provedbe 
internetskog savjetovanja

Očekivano vrijeme donošenja 
propisa, općeg akta ili dokumenta za 
koji se provodi savjetovanje 
(tromjesečje) 

1. Prijedlog Uredbe o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova 
ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslove pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje

e-savjetovanje na mrežnim 
stranicama Središnjeg državnog 
portala

I. tromjesečje 2021. godine II. tromjesečje 
2021. godine

2. Prijedlog pravilnika o općim zahtjevima u postupku ispitivanja mjerila i mjernih sustava za neprekidno 
i dinamičko mjerenje količina kapljevina različitih od vode

e-savjetovanje na mrežnim 
stranicama Središnjeg državnog 
portala

II. tromjesečje 2021. godine III. tromjesečje 
2021. godine

3. Prijedlog pravilnika o postupku ispitivanja razdjelnika goriva za motorna vozila e-savjetovanje na mrežnim 
stranicama Središnjeg državnog 
portala

II. tromjesečje 2021. godine III. tromjesečje 
2021. godine

4. Prijedlog pravilnika o postupku ispitivanja mjernih sustava na autocisternama za goriva e-savjetovanje na mrežnim 
stranicama Središnjeg državnog 
portala

II. tromjesečje 2021. godine III. tromjesečje
2021. godine

5. Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o postupku ispitivanja plinomjera namijenjenih za uporabu 
u kućanstvu, trgovini i lakoj industriji (NN 8/19)

e-savjetovanje na mrežnim 
stranicama Središnjeg državnog 
portala

II. tromjesečje 2021. godine III. tromjesečje 
2021. godine

6. Prijedlog pravilnika o postupku ispitivanja razdjelnika UNP-a za motorna vozila e-savjetovanje na mrežnim 
stranicama Središnjeg državnog 
portala

III. tromjesečje 2021. godine IV. tromjesečje
2021. godine

7. Prijedlog pravilnika o postupku ispitivanja mjernih sustava na autocisternama za UNP e-savjetovanje na mrežnim 
stranicama Središnjeg državnog 
portala

III. tromjesečje 2021. godine IV. tromjesečje
2021. godine     



Hvala Vam na pozornosti!

vesna.lucic‐regvar@dzm.hr
solveg.kovac@dzm.hr


