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• Razvojem tržišta električne energije, povećavaju se i novi zahtjevi prema vrsti mjernih podataka
koje je potrebno prikupiti, prema načinima provjere i obrade, pohrane i potvrđivanja tih
podataka, prema dinamici i količini podataka koje je potrebno dostavljati starim i novim
korisnicima ili im omogućiti jednostavan i siguran pristup.

mjerni podaci - podaci o parametrima električne energije očitani iz brojila 
električne energije (u slučaju neizmjerenih i neispravnih podataka 

nadomještaju se s procijenjenim podacima)
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Vrste mjernih podataka

• Ovisno o tehničkim značajkama brojila, prikupljaju se sljedeći podaci:
– mjerni podaci za potrebe obračuna,
– ostali mjerni podaci te
– ostali podaci (događaji).

• Mjerni podaci za potrebe obračuna prikupljaju se u svrhu obračuna 
potrošene ili proizvedene energije ili obračunske vršne radne snage, a 
sastoje se od mjerne veličine, datuma i vremena nastanka te statusa.

• Mjerni podaci za potrebe obračuna su radna energija i snaga, 
induktivna i kapacitivna jalova energija i obračunska vršna radna snaga.

• Ostali mjerni podaci i ostali podaci prikupljaju se radi provjere i potvrde 
mjernih podataka za potrebe obračuna, praćenja i kontrole rada 
obračunskog mjernog mjesta te praćenja određenih parametara 
kvalitete električne energije.
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Smjerovi energije i snage

Radna energija i snaga isporučene iz mreže 
označavaju se pozitivnim smjerom (potrošnja), a 
radna energija i snaga preuzeta u mrežu 
označavaju se negativnim smjerom (proizvodnja).

Jalova energija i snaga koje pripadaju prvom i 
trećem kvadrantu imaju induktivni karakter, a 
drugom i četvrtom kvadrantu imaju kapacitivni
karakter.

Zbroj jalovih energija prvog i drugog kvadranta 
označava se kao jalova energija u pozitivnom 
smjeru, a zbroj jalovih energija trećeg i četvrtog 
kvadranta označava se kao jalova energija u 
negativnom smjeru.
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Identifikacijski kod mjernih podataka

Radi jednoznačnog prepoznavanja mjerene veličine i njezinog smjera, svim obračunskim  mjernim 
podacima koji se koriste u procesu dostave mjernih podataka na tržištu električne energije, može se 
pridružiti odgovarajući kod.

Električna energija i snaga označavaju se sljedećim oznakama:

• Radna energija u pozitivnom smjeru (potrošnja) A+

• Radna energija u negativnom smjeru (proizvodnja) A-

• Radna snaga u pozitivnom smjeru (potrošnja) P+

• Radna snaga u negativnom smjeru (proizvodnja) P-

• Jalova energija u pozitivnom smjeru R+

• Jalova energija u negativnom smjeru R-

• Jalova energija po kvadrantima (I, II, III, IV) R1, R2, R3, R4

• Jalova snaga u pozitivnom smjeru Q+

• Jalova snaga u negativnom smjeru Q-

• Jalova snaga po kvadrantima (I, II, III, IV) Q1, Q2, Q3, Q4
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• Standardni skup obračunskih mjernih podataka je minimalni skup 
mjernih podataka koji se prikupljaju s obračunskog mjernog mjesta ili 
izračunavaju.

• Operator distribucijskog sustava može obračunske mjerne podatke 
izravno očitati iz mjernih uređaja, izračunati iz podataka izravno 
očitanih iz mjernih uređaja, izračunati iz očitanih intervalnih 
obračunskih mjernih podataka jednog ili više brojila

• Vrste mjernih podataka koji se prikupljaju s pojedinih obračunskih 
mjernih mjesta utvrđuju se prema kategoriji korisnika mreže, 
tarifnom modelu i opremljenosti obračunskog mjernog mjesta.
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Na obračunskim mjernim mjestima kupaca kategorije kućanstvo, priključne snage do 
uključivo 20 kW, mjerila moraju osigurati mjerenje i očitanje ili izračunavanje najmanje 
sljedećih obračunskih mjernih podataka za:

– jednotarifno mjerenje 
• Radna energija A+ tarife T0,

– dvotarifno mjerenje
• Radna energija A+ tarife T1 (VT – tarifa u doba više dnevne tarifne stavke) ,
• Radna energija A+ tarife T2 (NT – tarifa u doba niže dnevne tarifne stavke),

– upravljanu potrošnju
• Radna energija A+ tarife T0.

Na obračunskim mjernim mjestima kupaca električne energije kategorije poduzetništvo
s priključkom na niskom naponu, priključne snage do uključivo 20 kW, mjerila moraju
osigurati mjerenje i očitanje ili izračunavanje najmanje sljedećih obračunskih mjernih
podataka:

– jednotarifno mjerenje
• Radna energija A+ tarife T0,
• Induktivna jalova energija R1,
• Kapacitivna jalova energija R4, 

– dvotarifno mjerenje
• Radna energija A+ tarife T1,
• Radna energija A+ tarife T2,
• Induktivna jalova energija R1,
• Kapacitivna jalova energija R4.
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Na obračunskim mjernim mjestima kupaca električne energije kategorija:
• kućanstvo priključne snage iznad 20 kW,
• poduzetništvo s priključkom na niskom naponu, priključne snage iznad 20 kW,
• poduzetništvo s priključkom na srednjem naponu,
• mjerila moraju osigurati mjerenje i očitanje ili izračunavanje najmanje sljedećih obračunskih mjernih

podataka:
– Radna energija A+ tarife T1,
– Radna energija A+ tarife T2,
– Maksimalna radna snaga P+ tarife T1,
– Maksimalna radna snaga P+ tarife T2,
– Induktivna jalova energija R1,
– Kapacitivna jalova energija R4,
– 15-min vrijednosti srednje radne snage P+ ili kumulativa radne energije A+.

Na obračunskim mjernim mjestima kupaca električne energije kategorije poduzetništvo javna rasvjeta
mjerila moraju osigurati mjerenje i očitanje ili izračunavanje najmanje sljedeći obračunski mjerni podatak:
Radna energija A+ tarife T0.

Na obračunskim mjernim mjestima proizvođača električne energije ili kupaca s vlastitom Proizvodnjom,
mjerila moraju osigurati mjerenje i očitanje ili izračunavanje najmanje skupa obračunskih mjernih podataka
definiranog za smjer potrošnje električne energije, za određenu kategoriju korisnika mreže te dodatno
najmanje sljedeće obračunske mjerne podatke:

– Radna energija A- tarife T1,
– Radna energija A- tarife T2,
– Maksimalna radna snaga P- tarife T1,
– Maksimalna radna snaga P- tarife T2,
– 15-min vrijednosti srednje radne snage P- ili kumulativa radne energije A-.
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UPRAVLJANJE MJERNIM PODACIMA

Prikupljanje mjernih podataka

Obrada mjernih podataka

Pohrana i potvrđivanje mjernih podataka

Ispravak mjernih podataka

Način dostave mjernih podataka

Pristup mjernim podacima

Tajnost i sigurnost podataka
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Prikupljanje mjernih podataka

Mjerni podaci, ostali mjerni podaci i događaji, prikupljaju se neposrednim očitanjem 
pojedinog brojila, neposrednim očitanjem lokalno umreženih brojila ili daljinskim 
očitanjem brojila

• Standardni vremenski interval za utvrđivanje vršnog opterećenja je 15 minuta.

• Standardni vremenski intervali za utvrđivanje krivulje opterećenja može biti 15-
minutni ili satni.

• Resetiranje elektroničkih brojila koristi se za zaključivanje tekućeg i za početak 
novog standardnog i nestandardnog obračunskog razdoblja.
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Obrada mjernih podataka

Obrada mjernih podataka obuhvaća provjeru i potvrdu valjanosti prikupljenih mjernih podataka,  
procjenu mjernih podataka koji nedostaju te izračun mjernih podataka za obračun i druge 
potrebe.

Provjera mjernih podataka za potrebe obračuna obuhvaća:

– provjeru identifikacije obračunskog mjernog mjesta,

– provjeru  cjelovitosti prikupljenih mjernih podataka,

– usporedbu prikupljenih podataka s prethodno pohranjenim podacima, radi provjere 
prihvatljivosti te

– korištenje neobračunskih mjernih podataka i 

ostalih podataka prikupljenih iz naprednih 

brojila, radi provjere prihvatljivosti.
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Pohrana i potvrđivanje mjernih podataka

Baze podataka sadrže podatke o korisnicima mreže, obračunskim mjernim mjestima, 
mjerne podatke te podatke o subjektima na tržištu električne energije i u vlasništvu su 
operatora distribucijskog sustava.

Računalni sustavi za baze podataka, razmjena podataka između baza podataka i drugih 
sustava te omogućavanje pristupa podacima o korisnicima mreže, obračunskim 
mjernim mjestima, mjernim podacima i poslovno osjetljivim podacima subjekata na 
tržištu električne energije u vlasništvu su operatora distribucijskog sustava.

Operator distribucijskog sustava nadležan je i odgovoran je za kreiranje, upravljanje, 
arhiviranje i brisanje baza podataka o korisnicima mreže, obračunskim mjernim 
mjestima, mjernim podacima i podacima o dozvolama pristupa korisnicima mjernim 
podataka.
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Ispravak mjernih podataka

Zahtjev za provjeru ispravnosti mjernog podatka može podnijeti korisnik mreže i korisnik mjernih 
podataka.
Mjerni podaci se ispravljaju u slučaju utvrđene neispravnosti mjerne opreme ili greške u 
poslovnom procesu.
Ispravljeni mjerni podatak upisuje se u bazu mjernih podataka, i dostavlja korisnicima mjernih 
podataka.
Neispravni podatak se označava kao promijenjen i ostaje upisan u bazi mjernih podataka.

Način dostave mjernih podataka

Operator distribucijskog sustava dostavlja  obračunske mjerne podatke i  ostale mjerne podatke 
korisnicima mjernih podataka, u propisanim rokovima.
Mjerni podaci se dostavljaju u elektroničkom ili tiskanom obliku.
Obračunski mjerni podaci dostavljaju se elektroničkim putem, u standardnim formatima, uz 
primjereni stupanj zaštite podataka.
Obrasci standardnih formata za dostavu podataka javno se objavljuju.

Obračunski mjerni podaci dostavljaju se kupcima električne energije u računu za korištenje 
mreže, odnosno u jedinstvenom računu.
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Pristup mjernim podacima

• Pristup mjernim podacima odnosi se na pristup putem internetskih stranica 
operatora distribucijskog sustava i/ili izravno putem izlaza brojila.

• Pravila i uvjeti pristupa mjernim podacima uređuju se ugovorom kojeg sklapaju 
operator distribucijskog sustava i korisnik mjernih podataka.
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Tajnost i sigurnost podataka

Podaci o obračunskim mjernim mjestima i korisnicima mreže 
moraju biti prikupljeni, obrađeni, potvrđeni te čuvani na siguran
i povjerljiv način.

Slanje ili omogućavanje pristupa mjernim podacima dopušteno je samo pod uvjetima i u svrhu 
navedenu u ovim Mrežnim pravilima ili drugim propisima kojima se uređuje zaštita tajnosti 
mjernih podataka ili prema odobrenju korisnika mreže.

Sustavi za umrežavanje brojila sastoje se od računalne i komunikacijske opreme, aplikacije za rad 
s brojilima električne energije i bazama mjernih podataka te podataka o obračunskim mjernim 
mjestima, a moraju biti zaštićeni od neovlaštenog pristupa i korištenja. 

Procesna računala s aplikacijama za rad s mjernim uređajima i mjernim podacima, bazama 
mjernih podataka i podataka o korisnicima mreže, moraju biti smještena u prostoru koji je u 
nadležnosti operatora distribucijskog sustava, s odgovarajućim stupnjem zaštite od fizičkog 
pristupa.

Uređaj u kojem se nalaze klasificirani podaci u vlasništvu je operatora distribucijskog sustava i 
nalazi se u odgovarajućoj prostoriji s kontrolom pristupa, unutar objekta u nadležnosti 
operatora distribucijskog sustava.
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MJERNI PODACI - NEKAD
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MJERNI PODACI - DANAS

Opskrbljivač 1

Opskrbljivač 2

Proizvođači

Kupci

Trgovac
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