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UVOD 
 
Meñunarodna elektrodistribucijska konferencija CIRED (akronim od Congrès International des 
Réseaux Electriques de Distribution; International Conference on Electricity Distribution) je udruga 
koja okuplja zainteresirane u području elektrodistribucijske djelatnosti: najširi krug stručnjaka iz 
distribucijskih poduzeća, iz instituta i fakulteta, proizvoñače opreme i davatelje usluga, 
opskrbljivače i potrošače, regulatore. Cilj je CIRED-a, prema Statutu, povećanje stručne 
kompetencije i sposobnosti, umijeća i znanja, u najširem području elektrodistribucijske djelatnosti, 
uključivo distribuiranu proizvodnju. 
 
Jedan od načina širenja i produbljivanja stručne kompetencije su tematski seminari i radionice. S 
tim ciljem Hrvatski ogranak Meñunarodne elektrodistribucijske konferencije (HO CIRED) 
inicijativom Studijskog odbora 6 „Regulacija, upravljanje i organizacija“ organizira u zajednici s 
Hrvatskom komorom inženjera elektrotehnike tematski seminar „TEHNIČKI ZAHTJEVI NA 
MJERNA MJESTA KORISNIKA DISTRIBUCIJSKE MREŽE“ . 
 
Na suvremenim tehnološkim rješenjima elektroničkih brojila bazira se razvoj naprednih mreža, koje 
omogućuju učinkovito upravljanje energetskim procesima proizvodnje, pogona mreže i potrošnje 
električne energije uz gospodarski opravdane troškove i očuvanje okoliša. 
 
Za elektronička brojila i ostalu mjernu opremu na mjernom mjestu potrebno je utvrditi odgovarajuće 
tehničke zahtjeve posebno za svaku kategoriju i tarifni model kupaca i proizvoñača priključenih na 
distribucijsku mrežu. 
 
Kako bi se zainteresirani stručnjaci što bolje upoznali s problematikom mjernih mjesta kupaca i 
proizvoñača, na ovom seminaru izložiti će se šest aktualnih tema koje obuhvaćaju pregled 
tehnologija na mjernom mjestu, tehničke zahtjeve na mjerna mjesta kupaca i proizvoñača, 
puštanje u pogon, nadzor i kontrolu mjernog mjesta, napredne mjerne sustave kao osnovu 
naprednih mreža (SmartGrids), te na koncu osvrt na važeće podzakonske propise i njihove 
značajnije odredbe vezane uz opremu na mjernom mjestu. 
 
Predavanja su namijenjena zaposlenicima operatora distribucijskog sustava, članovima Komore 
inženjera elektrotehnike (projektanti, izvoñači i dr.), regulatornim agencijama, opskrbljivačima, 
pružateljima usluga energetske učinkovitosti, proizvoñačima mjerne i telekomunikacijske opreme, 
kao i svim ostalim zainteresiranim stručnjacima koji se susreću s problematikom mjernih mjesta 
kupaca i proizvoñača. 
 
Tijekom i nakon izlaganja razmijeniti će se iskustva i stavovi vezani uz opisanu problematiku, te se 
stoga pozivaju svi zainteresirani da se aktivno uključe u rad seminara. 
 
Seminar je podijeljen u sljedećih šest tematskih cjelina: 
 
Tema 1 
TEHNOLOGIJE NAPREDNOG MJERENJA  
(mr.sc. Zdravko Lipošćak, dipl.ing.– HEP ODS d.o.o.) 
 
Tijekom zadnjeg desetljeća u Europi se provode različite strategije implementacije naprednih 
mjernih sustava. Razina i način primjene napredne tehnologije mjerenja ovisi o značaju i veličini 
energetskih tvrtki, vrstama energenata koje tvrtke distribuiraju (struja, plin, toplina), raspoloživim 
sredstvima, pravnoj regulativi kao i dostupnoj tehnologiji. 
Osnovne sastavnice naprednih mjernih sustava su mjerila, komunikacijska infrastruktura, sustavi 
za prikupljanje i obradu mjernih podataka, sustavi za upravljanje opterećenjem, nadzor nad 
distribuiranom proizvodnjom, upravljanje odnosom prema korisnicima distribucijske mreže. 
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Koraci strategije implementacije naprednog mjerenja u pravilu su: dizajn sustava i financijska 
analiza, masovna zamjena brojila („rollout“), integracija sustava, korištenje i osiguranje podrške u 
daljnjem radu. 
Primjena naprednih mjernih sustava unutar Europe u velikom broju slučajeva pokrenuta je 
donošenjem pravnih akata koji u manjem ili većem opsegu pokrivaju pitanja o modelima uvoñenja, 
standardizaciji, sigurnosti podataka i privatnosti korisnika mreže. 
Tehnologija mjernih ureñaja mijenja se od tradicionalnih elektromehaničkih prema elektroničkim 
višefunkcionalnim ureñajima („smart meter“). Komunikacija izmeñu brojila i centra za prikupljanje 
podataka odvija se putem različitih medija i različitih protokola.  
Na ideji naprednog mjerenja naglo se razvija industrija proizvodnje brojila, sustava za daljinsko 
očitavanje brojila, sustava za obradu mjernih podataka te tvrtke integratori sustava specijalizirane 
za povezivanje različitih ureñaja i sustava u jedinstvene funkcionalne cjeline. 
U ovom radu prezentirati će se sadašnje stanje implementacije naprednog mjerenja u Europi s 
osvrtom na stanju u Republici Hrvatskoj, predviñanja i trendovi, pokretači razvoja i prepreke, 
utjecaj tržišnog okruženja i razvoja tehnologija te trend proizvodnje i investicija u napredne mjerne 
ureñaje. 
 
Tema 2 
TEHNIČKI ZAHTJEVI NA MJERNA MJESTA KUPACA   
(mr.sc. Kruno Trupinić, dipl.ing.el. – HEP ODS d.o.o. Elektra Slavonski Brod) 
 
Tehnički zahtjevi na mjerna mjesta kupaca priključenih na distribucijsku mrežu sastavni su dio 
Tehničkih uvjeta na obračunska mjerna mjesta (OMM) u nadležnosti HEP-ODS-a kojima se 
jednoznačno odreñuju sastav i značajke mjerne i pomoćne opreme mjernog mjesta kako bi se 
osigurala ujednačena kakvoća mjerenja po svim kategorijama kupaca. Ova je činjenica nužan 
preduvjet za razvidno i nepristrano odreñivanje odnosa izmeñu sudionika na tržištu električne 
energije. 
U prvom dijelu opisano je pet mjernih slogova koji se primjenjuju ovisno o naponskoj razini 
preuzimanja i priključnoj snazi kupca: 

� OMM za neizravno mjerenje potrošnje kupaca na SN 
� OMM za poluizravno mjerenje potrošnje kupaca na NN priključne snage iznad 50 kW 
� OMM za izravno mjerenje potrošnje kupaca na NN priključne snage iznad 30 do uključivo 50 kW 
� OMM za trofazno izravno mjerenje potrošnje kupaca na NN s ograničenjem snage 
� OMM za jednofazno izravno mjerenje potrošnje kupaca na NN s ograničenjem snage 

U drugom dijelu opisane su tehničke značajke mjerne i pomoćne opreme koja se koristi u mjernim 
slogovima: 

� Mjerna oprema: 
• Brojila 
• Mjerni transformatori 
• Ureñaji za ograničenje snage 
• Ureñaji za upravljanje tarifama 

� Pomoćna oprema: 
• Priključno-mjerne stezaljke i vodovi za primarno i sekundarno ožičenje mjernog 

mjesta 
• Zaštitni ureñaji za zaštitu opreme mjernog mjesta od prevelike struje i previsokog 

napona 
• Mjerni ormari za smještaj mjerne i pomoćne opreme 
• Ureñaji i ožičenje za lokalnu i daljinsku komunikaciju s brojilima 

U trećem dijelu prikazane su osnovne tropolne sheme mjernih mjesta te pregledni nacrti mjernih 
ormara, ovisno o mjernom slogu i izvedbi mjernog mjesta. 
U četvrtom dijelu opisan je način odreñivanja mjerne nesigurnosti u ovisnosti o primjenjenom 
mjernom slogu i tehničkim značajkama mjerne opreme, kao osnovnog pokazatelja kakvoće 
mjerenja. Temeljem ovog postupka na nekoliko je konkretnih primjera prikazan način izbora mjerne 
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opreme u cilju smanjenja mjerne nesigurnosti na što većem dijelu mjernog opsega, kako za nova 
mjerna mjesta tako i za postojeća koja se planiraju rekonstruirati. 
 
Tema 3 
TEHNIČKI ZAHTJEVI NA MJERNA MJESTA PROIZVO ĐAČA 
(Damir Karavidović, dipl.ing. – HEP ODS d.o.o.) 
 
Uvjeti priključenja proizvodnih postrojenja, elektrana, na distribucijsku mrežu odreñeni su s brojnim 
utjecajnim činiteljima. Navodimo najvažnije: 

� vrsta elektrane (s gledišta značajki proizvodnje, paralelnog pogona s mrežom, itd.) 
� mjesto priključenja na mrežu (s fizičkog, naponskog i energetskog gledišta) 
� metodologija utvrñivanja naknade (koja se energija plaća, pristup vlastitoj potrošnji) 
� odnosi proizvoñača i ODS-a s gledišta vlasništva i nadležnosti u pogonu elektrane s 

mrežom 
� možebitna potreba razdvajanja proizvodnih jedinica s različitim izvorom primarne snage 
� strategija razvoja mreže ODS-a i utjecaj na ostale korisnike mreže, i dr. 

Utjecajni činitelji priključenja imaju utjecaj na nacrt priključenja, a time i na rješenje nacrta 
obračunskog mjernog mjesta, kao i temeljnih značajki brojila. 
Seminarski rad će obraditi pristup opremanju OMM kod proizvoñača s gledišta različitih utjecajnih 
činitelja priključenja, nacrta priključnog i proizvodnog postrojenja kako s gledišta tehničkih rješenja i 
važećih propisa u RH tako i glede prakse drugih. Narečeni prikaz biti će upotpunjen opisom 
temeljnih značajki brojila, pitanjima komunikacije s brojilima u proizvodnim postrojenjima i 
korištenjem  podataka iz brojila za korisne pothvate u pogonu elektrane s mrežom i drugim 
korisnicima mreže. 
 
Tema 4 
PUŠTANJE U POGON, NADZOR I KONTROLA MJERNOG MJESTA  
(Kristijan Jurilj, dipl.ing. – HEP ODS d.o.o. Elektroprimorje Rijeka,  
mr.sc. Kruno Trupinić, dipl.ing.el. – HEP ODS d.o.o. Elektra Slavonski Brod) 
 
Problematika gubitaka električne energije, odnosno razlike izmeñu proizvedene i isporučene 
električne energije uvijek je vrlo aktualna, a odreñuje se temeljem mjerenja električne energije na 
obračunskim mjernim mjestima. Gubitke električne energije moguće je podijeliti u dvije grupe: 
tehničke i netehničke. Iznose tehničkih gubitaka odreñuju značajke opreme za proizvodnju, 
prijenos i distribuciju električne energije, a realno utvrñivanje iznosa istih postaje sve bitnije s 
obzirom na otvaranje tržišnih odnosa u domaćem elektroenergetskom sustavu. 
Netehnički gubici električne energije nastaju pod utjecajem različitih faktora, primjerice: 
neispravnosti brojila električne energije, neispravnosti ili pogrešnog spoja mjernih transformatora, 
NPEE i sl., no zajedničko im je da su „vidljivi“ na obračunskim mjernim mjestima, pa se i analiza 
netehničkih gubitaka svodi na analizu obračunskih mjernih mjesta. 
Budući da je primijećeno kako netehnički gubici u pojedinim djelovima značajno nadilaze prosječne 
tehničke gubitke, svrha ovog rada je prikazati važnost ispitivanja novoizvedenih mjernih mjesta 
prije puštanja u pogon, te iskustva tijekom redovitih nadzora i kontrola obračunskih mjernih mjesta 
potrošača/proizvoñača tijekom pogona. 
U prvom dijelu opisani su standardni postupci: 

� ispitivanja koja se obavljaju tijekom zaprimanja novih mjernih mjesta 
� prateća dokumentacija 

U drugom dijelu opisan je nadzor i kontrola mjernih mjesta kroz sljedeće elemente: 
� provedba redovnih i izvanrednih kontrola mjernih mjesta 
� nadzor mjernih mjesta i mjernih veličina validacijom podataka 
� kontrola mjernih mjesta korištenjem prijenosnih mjernih i ispitnih ureñaja (PWS 2.3 i/ili sl.) 

pri redovnim i izvanrednim ispitivanjima koje obuhvaćaju: 
• ispitivanje razreda točnosti brojila u slučaju pritužbi korisnika mreže 
• ispitivanje ispravnosti ožičenja neizravnog i poluizravnog mjernog mjesta 

korištenjem vektorskog dijagrama napona i struja 
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U trećem dijelu opisani su daljnji postupci na mjernim mjestima i prema kupcima nakon provedenih 
kontrola. 
 
Tema 5 
NAPREDNA MJERENJA KAO SASTAVNICA NAPREDNIH MREŽA  
(Damir Karavidović, dipl.ing. – HEP ODS d.o.o.) 
 
Novim zakonodavnim ureñenjem elektroprivrednih djelatnosti i novim energetskim politikama, od 
planetarne do kućne razine, elektroprivredno gospodarstvo je posljednjih godina doživjelo korjenite 
promjene. Nekoliko programiranih procesa u tome su do danas imali glavnu ulogu: 

� razdvajanja djelatnosti vertikalno integriranih elektroprivrednih društava na tržišne i 
regulirane djelatnosti - proces liberalizacije opskrbe električnom energijom 

� uvoñenje tržišta usluga reguliranih djelatnosti - proces liberalizacije usluga u mreži 
� izrazito povećanje udjela podmirenja potražnje električne energije iz izvora s obnovljivom 

primarnom energijom - proces poticanja distribuirane proizvodnje u mreži 
� i strateška opredjeljenja za učinkovitim i štedljivim korištenjem energije - proces upravljanja 

potrošnjom (cilj poznat kao: 20-20-20), itd. 
Značajka je svih procesa zahtjev za „vladanje situacijom“ kroz vještine i mogućnosti učinkovitog 
upravljanja. Suvremena teorija upravljanja poslovnim procesima pak počiva na izrečenoj misli: 
''Ono što ne možeš izmjeriti, time ne možeš ni upravljati'' (ekonomist Peter Drucker). Misao točno 
naglašava ono o čemu se danas raspravlja kada se govori o naprednim mrežama, a to je 
učinkovito upravljanja energetskim procesima proizvodnje, pogona mreže i potrošnje električne 
energije uz gospodarski opravdane troškove i očuvanjem okoliša. 
Kako bi se upravljalo potrebno je mjeriti, pa napredna mjerenja postaju kamen temeljac napredne 
mreže. Ostvarenjem osmišljenog sustava naprednih mjerenja u distribucijskoj mreži, moguće je 
koristiti mjerne podatke iz ovog sustava, osim za obračun potrošnje /proizvodnje korisnika mreže, i 
za upravljanja pogonom mreže. Tu prije svega mislimo na: 

� zajedničko korištenje odreñenih mjernih podataka 
� i korištenje zajedničke infrastrukture (inače za potrebe naprednog mjerenja) 

Rad će prikazati kako rješenja naprednih sustava mjerenja s otvorenom grañom, omogućuje 
pridruživanje ostalih funkcija naprednih mreža od bitne važnosti za pogon ovih mreža. Težište 
prikaza biti će na mrežama s distribuiranim izvorima u uvjetima stalne i kolebljive proizvodnje. 
 
Tema 6 
TEHNIČKA REGULATIVA ZA OPREMU NA MJERNOM MJESTU  
(mr.sc. Davor Petranović, dipl.ing. – Institut za elektroprivredu i energetiku d.d.) 
 
Energetski subjekt nadležan za mjerne usluge mora koristiti mjerila ovjerena sukladno normama i 
tehničkim propisima. 
Operator distribucijskog sustava nadležan je za mjerne usluge na obračunskim mjernim mjestima 
kupaca koji su priključeni na distribucijsku mrežu, obračunskim mjernim mjestima za napajanje 
vlastite potrošnje operatora prijenosnog sustava i proizvoñača, te svim obračunskim mjernim 
mjestima proizvoñača koji su priključeni na distribucijsku mrežu, osim nabave i ugradnje opreme 
obračunskog mjernog mjesta. 
Sastav i značajke mjerne opreme odreñuje operator distribucijskog sustava sukladno njegovoj 
nadležnosti, a utvrñuju se Tehničkim uvjetima za obračunska mjerna mjesta. 
Kako se Republika Hrvatska nalazi u procesu pridruživanja EU, pred našu zemlju se postavljaju 
brojni zahtjevi prilagodbe tehničkog zakonodavstva, prihvaćanja europskih normi i implementiranja 
europskih direktiva. 
U radu će biti prikazan pregled važećih zakona, hrvatskih normi i podzakonskih propisa 
(pravilnici,…) iz područja mjernih ureñaja i ostale opreme na mjernom mjestu. 
Iz svakog od navedenih zakona, hrvatskih normi i podzakonskih propisa bit će istaknute njihove 
značajnije odredbe (npr. prvo umjeravanje). 
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Tematski seminar „Tehnički zahtjevi na mjerna mjesta korisnika distribucijske mreže“  
HO CIRED-a i HKIE održat će se  

 

u četvrtak 24. ožujka 2011. u 
 

Velikoj dvorani Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, 
Poslovni kompleks Zagreb, Ulica grada Vukovara 271 (za lokaciju pogledati: www.hkie.hr)  

sa sljedećim rasporedom 
 

Tema 1, 2  i 3:    9:30 ─ 13 
 

Ručak 
 

Tema 4, 5 i 6:   14 ─ 17 
 

 
 
Kotizacija za sudjelovanje na ovom seminaru iznosi 
 

1.000 kn + PDV 
 

i uključuje digitalni medij s materijalima Seminara, jutarnje osvježenje i ručak. 
 
 
Kotizaciju uplatiti do 21. ožujka  2011. na žiro-račun 2340009–1110259682 u Privrednoj banci u Zagrebu. 
Potvrdu o uplati poslati e–poštom na adresu ho-cired@zg.t-com.hr  ili telefaksom na broj 01/617 03 87. 
 

Broj sudionika je ograničen pa će se njihov konačni broj zaključiti prioritetom uplaćenih kotizacija. 
 
Sudionici Seminara stječu 8 bodova temeljem Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i 
usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog ureñenja i graditeljstva.  
 
Prijavnica za Seminar ─ kao i obrazac za obveznike stručnog usavršavanja ─ dostupni su na  
web–stranici www.ho-cired.hr, i šalju se ispunjeni e–poštom na adresu ho-cired@zg.t-com.hr ili 
telefaksom na broj 01/ 617 03 87. 


