
Pitanja iz općeg dijela ispita za ovlaštenog servisera 

 

Zakon o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, broj 74/14) osim članaka 15. – 19. i 37. – 64 

 

1. Što je zakonsko mjeriteljstvo? 

2. Što je ovjeravanje mjerila? 

3. Što su zakonita mjerila? 

4. Navedite definiciju mjernog etalona  

5. Koje mjerne jedinice se primjenjuju u Republici Hrvatskoj?  

6. Nabrojite tijela koja obavljaju poslove mjeriteljstva u smislu Zakona o mjeriteljstvu? 

7. Što su ovlaštena tijela? 

8. Tko može biti ovlašteni mjeritelj? 

9. Kada će ovlašteni mjeritelj ovjeriti mjerilo? 

10. Tko obavlja poslove ovjeravanja zakonitih mjerila? 

11. Tko obavlja poslove izvanrednog ispitivanja zakonitih mjerila? 

12. Koje poslove obavlja ovlašteni serviser? 

13. Što se podrazumijeva pod obavljanjem poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje? 

14. Kakvo ovjeravanje zakonitih mjerila može biti? 

15. Kada prestaje valjanost ovjere zakonitog mjerila? 

16. Koje su dužnosti, odnosno obveze ovlaštenog tijela? 

17. U kojim se slučajevima može ukinuti (u cijelosti ili djelomično) rješenje o odobrenju za 

obavljanje poslova ovlaštenog tijela? 

18. Koje od slijedećih isprava, na zahtjev stranke, izdaju ovjeravatelji pri ovjeravanju zakonitih 

mjerila? 

19. Tko podnosi zahtjev za redovno ovjeravanje zakonitih mjerila? 

20. Koje se ovjerne oznake koriste u Republici Hrvatskoj? 

21. Tko podnosi zahtjev za izvanredno ovjeravanje zakonitih mjerila? 

22. Kada se provodi izvanredna ovjera mjerila? 

 

Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova 

ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje (»Narodne 

novine«, broj 90/14) 

 

1. Koji su posebni uvjeti koje mora ispuniti pravna osoba za obavljanje poslova pripreme 

zakonitih mjerila za ovjeravanje? 

2. Koliko najmanje djelatnika pravna osoba mora imati zaposlena za obavljanje poslova pripreme 

zakonitih mjerila za ovjeravanje ? 

 

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 

(»Narodne novine«, broj 133/20) 

 

1. Koja zakonita mjerila ne podliježu ponovnom ovjeravanju? 

2. Koliko prije isteka ovjernog razdoblja su vlasnici mjerila obvezni podnijeti zahtjev za redovno 

ovjeravanje mjerila? 

3. Kada počinje teći ovjerno razdoblje za redovno ovjeravanje mjerila kojima je ovjerno razdoblje 

kraće od 1 godine ili 1 godina? 

4. Kada počinje teći ovjerno razdoblje za redovno ovjeravanje mjerila kojima je ovjerno razdoblje 

dulje od 1 godine ? 

5. Kada počinje teći umjerno razdoblje za redovito umjeravanje etalona koji se upotrebljavaju za 

ovjeravanje zakonitih mjerila? 

6. Kada prestaje valjanost redovne ovjere zakonitih mjerila ovjerenih prije stupanja na snagu 

najnovijeg propisa kojim su propisana ovjerna razdoblja? 



 

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 (»Narodne novine«, br. 133/20) 

 

1. Nabrojite barem 3 vrste oznaka i isprava koji se koriste kod ovjeravanja mjerila? 

2. Nabrojite oznake za zaštitu mjerila koje postavlja ovlašteni serviser? 

3. Što ovlašteni mjeritelj označava godišnjom ovjernom oznakom u obliku naljepnice? 

4. Koje od slijedećih isprava, po zahtjevu stranke, izdaju ovjeravatelji pri ovjeravanju zakonitih 

mjerila? 

5. Što radi ovlašteni mjeritelj i ovlašteni serviser o provedenom postupku ispitivanja? 

 

Pravilnik o uporabi popravljenih ili pripremljenih ugrađenih zakonitih mjerila prije 

ovjeravanja (»Narodne novine«, broj 54/11) 

 

1. Tko postavlja naljepnicu „SERVISIRANO“? 

2. Kada se može postaviti naljepnica  „SERVISIRANO“ na ugrađeno zakonito mjerilo? 

3. Koliko dugo se ugrađeno zakonito mjerilo koje je ovlašteni serviser popravio ili pripremio za 

ovjeravanje može rabiti? 

  

Pravilnik o visini i načinu plaćanja naknade za mjeriteljske poslove koje obavlja Državni zavod 

za mjeriteljstvo ili ovlašteno tijelo (»Narodne novine«, broj 121/14, 66/18, 133/20) 

 

1. Kojim propisom se utvrđuje  visina i način plaćanja naknade za obavljanje poslova ovjeravanja 

zakonitih mjerila? 

2.  Koji su mjeriteljski poslovi koje obavlja ovlašteno tijelo za ovjeravanje zakonitih mjerila za koje 

se plaća naknada? 

3. Što su troškovi održavanja mjeriteljske infrastrukture? 
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