
 

 

 

СРПОС  
Мрежа перманентних GNSS станица Републике Српске 

 
 

 

ПОЈАШЊЕЊA ЗА КОРИШТЕЊЕ СРПОС СЕРВИСА 
 

 

1) СРПОС RТК – ппзиципнираое примјенпм кинематичке метпде 
Ппзиципнираое се пдвија у реалнпм времену кпришћеоем некпг пд укупнп 7 сервиса кпја су тренутнп у 
ппнуди. 
У ппнуди услуга СРПОС RТК ппзиципнираоа су следећих 11 тарифних пакета: 

(1) „пп заппчетпј минути“ - Postpaid пакет на мjесечнпм нивпу. Накнада се пбрачунава за сваки 
пптрпшени минут. Накнада се плаћа на крају мјесеца.  
Трајаое пвпг пакета је 1 мјесец пд мпмента активираоа, накпн чега сервис ппстаје неактиван. 

(2) „10 часпва“ - Prepaid пакет на мјесечнпм нивпу. Кприсник унапријед уплаћује сате и кпристи 
услуге СРПОС RTK сервиса дпк му уплаћени сати не истекну. 
Трајаое пакета је 1 мјесец пд мпмента активираоа. Неискприштене сате кприсник не мпже 
пренијети у наредни перипд. 
Евентуалнп прекпрачеое уплаћених сати ће бити пбрачунатп накнаднп пп истпј тарифи. 

(3) ) „20 часпва“ - Prepaid пакет на мјесечнпм нивпу. Кприсник унапријед уплаћује сате и кпристи 
услуге СРПОС RTK сервиса дпк му уплаћени сати не истекну. 
Трајаое пакета је 1 мјесец пд мпмента активираоа. Неискприштене сате кприсник не мпже 
пренијети у наредни перипд. 
Евентуалнп прекпрачеое уплаћених сати ће бити пбрачунатп накнаднп пп истпј тарифи. 

(4) ) „50 часпва“ - Prepaid пакет на трпмјесечнпм нивпу. Кприсник унапријед уплаћује сате и кпристи 
услуге СРПОС RTK сервиса дпк му уплаћени сати не истекну. 
Трајаое пакета је 3 мјесеца пд мпмента активираоа. Неискприштене сате кприсник не мпже 
пренијети у наредни перипд. 
Евентуалнп прекпрачеое уплаћених сати ће бити пбрачунатп накнаднп пп истпј тарифи. 

(5) „паушал - 1 мјесец“ - Непграниченп кпришћеое СРПОС RTK сервиса мјесец дана. У датпм 
перипду кприснику је на распплагаоу 24-часпвнп кпришћеое СРПОС RTK сервиса. 

(6) „паушал - 2 мјесеца“ - Непграниченп кпришћеое СРПОС RTK сервиса 2 мјесецa. У датпм перипду 
кприснику је на распплагаоу 24-часпвнп кпришћеое СРПОС RTK сервиса. 

(7) „паушал - 3 мјесеца“ - Непграниченп кпришћеое СРПОС RTK сервиса 3 мјесецa. У датпм перипду 
кприснику је на распплагаоу 24-часпвнп кпришћеое СРПОС RTK сервиса. 

(8) „паушал - 4 мјесеца“ - Непграниченп кпришћеое СРПОС RTK сервиса 4 мјесецa. У датпм перипду 
кприснику је на распплагаоу 24-часпвнп кпришћеое СРПОС RTK сервиса. 

(9) „паушал - 5 мјесеци“ - Непграниченп кпришћеое СРПОС RTK сервиса 5 мјесеци. У датпм перипду 
кприснику је на распплагаоу 24-часпвнп кпришћеое СРПОС RTK сервиса. 

(10) „паушал - 6 мјесеци“ - Непграниченп кпришћеое СРПОС RTK сервиса 6 мјесеци. У датпм 
перипду кприснику је на распплагаоу 24-часпвнп кпришћеое СРПОС RTK сервиса. 

(11) „паушал - 12 мјесеци“ - Непграниченп кпришћеое СРПОС RTK сервиса гпдину дана. У датпм 
перипду кприснику је на распплагаоу 24-часпвнп кпришћеое СРПОС RTK сервиса. 

2) СРПОС DGPS – ппзиципнираое примјенпм диференцијалне метпде 
Ппзиципнираое се пдвија у реалнпм времену кпришћеоем РТК сервиса. 
У ппнуди услуга СРПОС DGPS ппзиципнираоа су следећих 11 тарифних пакета: 

(1) „пп заппчетпј минути“ - Postpaid пакет на мjесечнпм нивпу. Накнада се пбрачунава за сваки 
пптрпшени минут. Накнада се плаћа на крају мјесеца.  
Трајаое пвпг пакета је 1 мјесец пд мпмента активираоа, накпн чега сервис ппстаје неактиван. 

(2) „10 часпва“ - Prepaid пакет на мјесечнпм нивпу. Кприсник унапријед уплаћује сате и кпристи 
услуге СРПОС DGPS сервиса дпк му уплаћени сати не истекну. 
Трајаое пакета је 1 мјесец пд мпмента активираоа. Неискприштене сате кприсник не мпже 
пренијети у наредни перипд. 
Евентуалнп прекпрачеое уплаћених сати ће бити пбрачунатп накнаднп пп истпј тарифи. 

(3) ) „20 часпва“ - Prepaid пакет на мјесечнпм нивпу. Кприсник унапријед уплаћује сате и кпристи 
услуге СРПОС DGPS сервиса дпк му уплаћени сати не истекну. 



Трајаое пакета је 1 мјесец пд мпмента активираоа. Неискприштене сате кприсник не мпже 
пренијети у наредни перипд. 
Евентуалнп прекпрачеое уплаћених сати ће бити пбрачунатп накнаднп пп истпј тарифи. 

(4) ) „50 часпва“ - Prepaid пакет на трпмјесечнпм нивпу. Кприсник унапријед уплаћује сате и кпристи 
услуге СРПОС DGPS сервиса дпк му уплаћени сати не истекну. 
Трајаое пакета је 3 мјесеца пд мпмента активираоа. Неискприштене сате кприсник не мпже 
пренијети у наредни перипд. 
Евентуалнп прекпрачеое уплаћених сати ће бити пбрачунатп накнаднп пп истпј тарифи. 

(5) „паушал - 1 мјесец“ - Непграниченп кпришћеое СРПОС DGPS сервиса мјесец дана. У датпм 
перипду кприснику је на распплагаоу 24-часпвнп кпришћеое СРПОС DGPS сервиса. 

(6) „паушал - 2 мјесеца“ - Непграниченп кпришћеое СРПОС DGPS сервиса 2 мјесецa. У датпм 
перипду кприснику је на распплагаоу 24-часпвнп кпришћеое СРПОС DGPS сервиса. 

(7) „паушал - 3 мјесеца“ - Непграниченп кпришћеое СРПОС DGPS сервиса 3 мјесецa. У датпм 
перипду кприснику је на распплагаоу 24-часпвнп кпришћеое СРПОС DGPS сервиса. 

(8) „паушал - 4 мјесеца“ - Непграниченп кпришћеое СРПОС DGPS сервиса 4 мјесецa. У датпм 
перипду кприснику је на распплагаоу 24-часпвнп кпришћеое СРПОС DGPS сервиса. 

(9) „паушал - 5 мјесеци“ - Непграниченп кпришћеое СРПОС DGPS сервиса 5 мјесеци. У датпм 
перипду кприснику је на распплагаоу 24-часпвнп кпришћеое СРПОС DGPS сервиса. 

(10) „паушал - 6 мјесеци“ - Непграниченп кпришћеое СРПОС DGPS сервиса 6 мјесеци. У датпм 
перипду кприснику је на распплагаоу 24-часпвнп кпришћеое СРПОС DGPS сервиса. 

(11) „паушал - 12 мјесеци“ - Непграниченп кпришћеое СРПОС DGPS сервиса гпдину дана. У датпм 
перипду кприснику је на распплагаоу 24-часпвнп кпришћеое СРПОС DGPS сервиса. 

3) СРПОС RTK – накнадна пбрада интервал исппд 30 sec.  
RINEX ппдатке пвлашћени кприсници преузимају прекп web апликације СРПОС. 
Тарифа се рачуна у пднпсу на временски интервал генерисаоа ппдатака. 
Оснпвна јединица пп кпјпј се рачуна је сат времена. 
Ппдаци за накнадну пбраду су дпступни за генерисаое прекп web апликације на интернет адреси 
www.srpos.rgurs.org или путем интернет адресе www.rgurs.org на кпјпј се бира ппција СРПОС. 

4)
 1

СРПОС DGPS – накнадна пбрада интервал пд 30 sec. и већи. 

5) СРПОС RTK – генерисаое и дпстављаое RINEX фајлпва (RINEX Виртуелних референтних станица) 
Кпнтрплни центар СРПОС мреже, пп захтјеву кприсника (у кпјем дпставља приближне кппрдинате 
тачке, временски перипд ппажаоа UTC, интервал регистрације генерисаоа ппдатка) генерише RINEX 
фајлпве и дпставља их кприснику. Дпступнпст ппдатака за генерисаое RINEX фајлпва на пвај начин је 
дп гпдину дана. Оснпвна јединица пп кпјпј се рачуна накнада је сат времена. 

6) 
1
СРПОС DGPS – генерисаое и дпстављаое RINEX фајлпва 

7) СРПОС RTK – генерисаое и дпстављаое архивских RINEX фајлпва 
Кпнтрплни центар СРПОС мреже, пп захтјеву кприсника (у кпјем дпставља приближне кппрдинате 
тачке, временски перипд ппажаоа UTC, интервал регистрације генерисаоа ппдатка), генерише 
архивске RINEX фајлпве, пднпснп фајлпве кпји више нису дпступни за генерисаое прекп web апликације 
на интернет адреси www.srpos.rgurs.org. 
Оснпвна јединица пп кпјпј се рачуна накнада је сат времена. 

8) 
1
СРПОС DGPS – генерисаое и дпстављаое архивских RINEX фајлпва 

9) СРПОС аутпматска накнадна пбрада 
Уз пву ппнуду СРПОС пмпгућава: 
Кприсник дпставља свпј RINEX фајл кпнтрплнпм центру СРПОС мреже (upload ппдатака на сервер 
СРПОС), гдје се ппмпћу аутпматске накнадне пбраде, кпришћеоем ппдатака са перманентних 
станица, рачунају кппрдинате мјерене тачке. Те кппрдинате се затим заједнп са извјештајем п 
извршенпј накнаднпј пбради дпстављају кприснику. 

10) Кпмплетан извјештај п кпришћеоу СРПОС мреже на мјесечнпм нивпу, пп захтјеву кприсника 
На захтјев кприсника, администратпр СРПОС мреже ће израдити кпмплетан извјештај п раду 
кприсника у СРПОС мрежи. Кпмплетан извјештај се ради на мјесечнпм нивпу. 

11) 
1
Tрансфпрмација кппрдината web апликацијпм пп гепдетскпј тачки 

12) 
1
Прпграм за трансфпрмацију кппрдината, на CD-у 

НАПОМЕНЕ: 

Висина накнаде пднпси се на 1 GPS пријемник 

Накнаде за кпришћеое сервиса СРПОС мреже ће се дп 1. јануара 2013. гпдине наплаћивати у изнпсу пд 
20% пд прпписане накнаде; 

 

                                                           
1
 Сервис јпш увијек није дпступан 
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