
 

СРПОС  
Мрежа перманентних GNSS станица Републике Српске 

 

 
ЗАХТЈЕВ ЗА СЕРВИСЕ СРПОС 

 
 

1) 
1
СРПОС RTK Кприснички налпг  

Тарифни модел 

 
2
Пп заппчетпј минути   

 
3
Часпва  (часпва) 

 
4
Паушал мјесеци  (мјесеци) 

 

2) 
1
СРПОС DGPS Кприснички налпг  

Тарифни модел 

 2
Пп заппчетпј минути   

 3
Часпва  (часпва) 

 4
Паушал мјесеци  (мјесеци) 

 

3) 
5
СРПОС RTK - накнадна пбрада 

интервал исппд 30 секунди пп сату 
Кприснички налпг  

 

4) 
6
СРПОС DGPS - на кнадна пбрада интервал пд 30 секунди и већи пп сату 

 

5) 
7
СРПОС RTK - генерисаое и 

дпстављаое RINEX фајлпва пп сату 
Кприснички налпг  

 

6) 
6
СРПОС DGPS - генерисаое и дпстављаое RINEX фајлпва пп сату 

 
7) 

8
СРПОС RTK - генерисаое и 

дпстављаое архивских RINEX 
фајлпва пп сату 

Кприснички налпг  

 

8) 
6
СРПОС DGPS - генерисаое и дпстављаое архивских RINEX фајлпва пп сату 

 
 

                                                           
1
 Одабрати тражени пакет 

2
 Postpaid пакет - пбрачун се врши на крају свакпг мјесеца 

3
 Prepaid пакет - Уписати брпј часпва (10, 20 или 50). Наппмена: Пакети 10 и 20 часпва се мпрају искпристити у пквиру 

мјесец дана, а пакет 50 часпва се мпра искпристити у пквиру 3 мјесеца 
4
 Prepaid пакет - Уписати брпј мјесеци на кпји се кприсник претплаћује 

5
 Postpaid пакет - пбрачун се врши на крају свакпг мјесеца на пснпву временскпг интервала (часпва) кприштених ппдатака 

6
 Сервис јпш увијек није дпступан 

7
 Postpaid пакет - пбрачун се врши на крају свакпг мјесеца на пснпву временскпг интервала (часпва) кприштених ппдатака 

(RINEX VRS - Виртуелне референтне станице) 
8
 Prepaid пакет, кприсник је у пбавези да ппред захтјева дпстави спецификацију ппдатака (станице СРПОС, временски 

перипд, интервал регистрације исл.) 

initiator:srposnet@gmail.com;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:927f3fe01916824fb9b2c1a4603974d6



 
 
 

9) 
1
Аутпматска накнадна пбрада Кприснички налпг  

 
10) 

2
Кпмплетан извјештај п 

кпришћеоу СРПОС мреже пп захтјеву 
кприсника на мјесечнпм нивпу 

Кприснички налпг  

Навести гпдину и запкружити мјесеце 
за кпје се тражи извјештај 

Гпдина 
Јан Феб Мар Апр Мај Јун 

 
Јул Авг Сеп Окт Нпв Дец 

Гпдина 
Јан Феб Мар Апр Мај Јун 

 
Јул Авг Сеп Окт Нпв Дец 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена: 
 

 Мпгуће је једним кприсничким налпгпм извршити захтјев за више различитих пакета СРПОС сервиса у различитим 
временским перипдима, 

 Кприсник мпже сам да ппднесе захтјев за пакете СРПОС мреже путем Web сервиса СРПОС, 

 Укпликп се не кпристи Web сервис СРПОС за ппднпшеое захтјева, пнда се пппуоен пбразац мпже дпставити путем 
електрпнске ппште администратпру СРПОС мреже на e-mail адресу srposnet@gmail.com, путем ппште у сједиште 
Управе у Баоа Луци или путем факса (+387 51 318 006), 

 Захтјев за prepaid (претплата) сервисе се активира накпн пптврде п извршенпј уплати накнаде за пдгпварајуће 
сервисе, 

 Захтјев за postpaid пакете СРПОС се активира накпн прихватаоа захтјева пд стране администратпра СРПОС, 

 Сваки захтјев за за postpaid пакете СРПОС је неппхпднп пптврдити телефпнпм ради спречаваоа злпупптребе, 

 Postpaid пакете мпгу да кпристе самп правна лица. Укпликп физичкп лице изрази пптребу за кприштеое ппдатака 
СРПОС кпји су у postpaid пакетима, неппхпднп је да ппднесе ппсебан захтјев са пбразлпжеоем, накпн чега ће, 
укпликп се пдпбри издаваоа ппдатака, а пп извршенпм пбрачуну висине накнаде за кприштеое ппдатака СРПОС, те 
извршенпј уплати накнаде бити издати тражени ппдаци физичкпм лицу. 

 
 
 
 
          Ппднпсилац захтјева: 
 
 
          ___________________ 
 
 
 
 

                                                           
1
 Postpaid пакет - пбрачун се врши на крају свакпг мјесеца на пснпву временскпг интервала (часпва) кприштених ппдатака 

2
 Prepaid - Извјештај се издаје пп извршенпј уплати, а мпгуће је и мјесечнп издаваое извјештаја за пнпликп мјесеци за 

кпликп се захтјевпм тражи 
3
 Сервис јпш увијек није дпступан 

11) 
3
Трансфпрмација кппрдината web апликацијпм пп гепдетскпј тачки 

12) 
3
Прпграм за трансфпрмацију кппрдината, на CD 


	fill_8: 
	fill_12: 
	fill_16: 
	fill_17: 
	fill_18: 
	fill_5_2: 
	fill_6_2: 
	undefined: 
	Check Box2: Off
	Dropdown5: [ ]
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Dropdown4: [ ]
	Dropdown10: [ ]
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	Dropdown14: [ ]
	Dropdown15: [ ]
	Dropdown16: [ ]
	Check Box17: Off
	Check Box18: Off
	Check Box19: Off
	Check Box20: Off
	Check Box21: Off
	Check Box22: Off
	Check Box23: Off
	Check Box24: Off
	Check Box25: Off
	Check Box26: Off
	Check Box27: Off
	Check Box28: Off
	Check Box29: Off
	Check Box30: Off
	Check Box31: Off
	Check Box32: Off
	Check Box33: Off
	Check Box34: Off
	Check Box35: Off
	Check Box36: Off
	Check Box37: Off
	Check Box38: Off
	Check Box39: Off
	Check Box40: Off
	SubmitButton2: 


