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PRVA OBAVIJEST

4. CROPOS konferencija
Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet
Zagreb, 22. svibnja 2015. god.
Državna geodetska uprava i Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu organiziraju 4. CROPOS
konferenciju koja će se održati 22. svibnja 2015. godine na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,
Kačićeva 26.
Državna geodetska uprava pustila je 9. prosinca 2008. godine u službenu uporabu servis CROPOS –
hrvatski pozicijski sustav. Tijekom šest godina rada sustava registrirane su 674 tvrtke kojima je na taj
način omogućeno jednostavnije, učinkovitije i pouzdanije korištenje GNSS tehnologije mjerenja.
Ukupan broj korisničkih imena s kojima se tvrtke priključuju na sustav zaključno s 9. prosinca 2014.
godine je 1768 od čega 999 koriste VPPS uslugu (Visoko Precizni Pozicijski Servis), 23 DPS (Diferencijalni
Pozicijski Servis) te 746 uslugu GPPS (Geodetski Precizni Pozicijski Servis). S brojem korisnika
kontinuirano s povećava i korištenje usluga sustava, tako da je od početka rada sustava korištenje VPPS
usluge (RTK) iznosilo 38,754,138 minuta, a GPPS usluge (post-processing) 2,117,175 minuta. U
umreženo rješenje CROPOS sustava i računanje korekcijskih parametara uključena je ukupno 51
referentna GNSS stanica (33 iz Hrvatske, 7 iz Slovenije, 4 iz Mađarske, 2 iz Crne Gore te 5 iz Bosne i
Hercegovine).
Cilj konferencije je kroz razmjenu domaćih i međunarodnih iskustava vezanih uz rad i korištenje
permanentnih GNSS mreža unaprijediti primjenu CROPOS sustava, proširiti njegovu primjenu u drugim
tijelima državne uprave, javnim poduzećima i gospodarstvu te upoznati sudionike s aktivnostima
održavanja i nadogradnje sustava.

Nacrt programa konferencije
Petak, 22. svibnja 2015. godine
8.00 – 9.30
9.30 – 11.30
11.30 – 12.00
12.00 – 13.30
13.30 – 14.30
14.30 – 16.30

Prijava sudionika
Otvaranje konferencije i pozvana predavanja
Pauza
Permanentne GNSS mreže i servisi
Pauza
Praktična primjena CROPOS sustava – iskustva korisnika
Zatvaranje konferencije

Konačni program konferencije bit će objavljen u drugoj obavijesti 1. travnja 2015. godine.
Prijava i kotizacija
Broj sudionika konferencije, s obzirom na kapacitete dvorane, ograničen je na 300, a prijave će se
primati do popunjenja mjesta. Kotizacija za sudjelovanje na konferenciji iznosi 625,00 kn (PDV uključen)
za prijave do 31. ožujka 2015. godine, odnosno 750,00 kn (PDV uključen) nakon tog datuma.
Prijava i registracija sudionika konferencije započet će 1. veljače 2015. godine. Obrazac za prijavu s
informacijama o načinu plaćanja bit će objavljeni na web stranicama Državne geodetske uprave i
Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Konferenciji mogu pristupiti prijavljeni sudionici s uredno
plaćenom kotizacijom koja uključuje pravo sudjelovanja na konferenciji, Zbornik radova i ostale prateće
materijale, kao i osvježenja u pauzama. Sudionici konferencije smještaj osiguravaju sami.
Konferencija će biti uvrštena u Program stručnog usavršavanja ovlaštenih inženjera geodezije za 2015.
godinu Hrvatske komore ovlaštenih inženjera. Konačni broj bodova će se odrediti odlukom Odbora za
trajno stručno usavršavanje Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije nakon konačne potvrde
svih predavača.
Organizacijski odbor konferencije
Tomislav Bašić, predsjednik
Olga Bjelotomić
Martina Ciprijan
Ivan Landek
Marijan Marjanović
Marko Pavasović
Suradnici
Marijan Grgić
Ivana Miletić
Marija Pejaković

Margareta Premužić
Matej Varga
Vladimir Vičić
Znanstveno-stručni odbor konferencije
Tomislav Bašić, predsjednik
Marijan Marjanović
Danko Markovinović
Bojan Stopar
Miran Kuhar
Ivana Racetin
Prijava radova
Pozivaju se zainteresirani za sudjelovanje na konferenciji da sažetke radova na temu primjene CROPOS
sustava dostave do 6. veljače 2015. godine na e-mail marijan.marjanovic@dgu.hr. Sažetak rada
ograničen je na 250 riječi. Prilikom dostave sažetka rada potrebno je naznačiti da li se rad prijavljuje za
objavu u Zborniku radova kao znanstveni ili kao stručni rad. Znanstveni radovi će prije objave u
Zborniku radova proći postupak recenzije Znanstveno-stručnog odbora konferencije.
S obzirom na vremensko ograničenje trajanja konferencije, Znanstveno-stručni odbor konferencije će
odabrati radove koji će biti uključeni u program konferencije, dok će svi pristigli radovi biti objavljeni u
Zborniku radova 4. CROPOS konferencije.
Predviđeno vrijeme trajanja prezentacije na konferenciji je 15 minuta, dok je za objavu rada u Zborniku
radova 4. CROPOS konferencije predviđeno maksimalno 15 stranica. Predložak za izradu rada u MS
Word formatu biti će dostavljen autorima radova putem e-maila.
Rok za dostavu rada za tisak u Zborniku radova 4. CROPOS konferencije je 23. ožujka 2015. godine, a
ukoliko rad bude uključen u program konferencije, rok za dostavu MS Power Point prezentacije je 15.
svibnja 2015. godine.
Izlagači mjerne i druge opreme
Zainteresirane tvrtke za izlaganje mjerne i druge opreme trebaju se prijaviti do 31. ožujka 2015. godine.
Veličina prostora za izlaganje pojedinog izlagača ovisit će o ukupnom broju prijavljenih tvrtki s obzirom
na ograničenje prostora na Geodetskom fakultetu.
Tvrtke za izlaganje mjerne i druge opreme ne trebaju platiti posebnu naknadu uz uvjet plaćanja
najmanje dvije kotizacije za sudjelovanje na konferenciji. Ukoliko pojedina tvrtka planira sudjelovanje
većeg broja djelatnika na konferenciji obvezna ih je prijaviti za sudjelovanje i platiti kotizaciju čime
stječu sva prava sudionika konferencije.
Kontakt osoba za izlagače mjerne i druge opreme je Marko Pavasović (e-mail: mpavasovic@geof.hr).

Poziv na suradnju – sponzori konferencije
4. CROPOS konferencija okupit će više od 300 sudionika i stručnjaka iz područja geodezije,
geoinformatike, državne uprave, javnih poduzeća i sustava, znanstvenih i obrazovnih institucija iz
zemlje i inozemstva što omogućava i promociju Vaše tvrtke u okviru promidžbenih aktivnosti
konferencije.
Kako biste pomogli organizaciji skupa i pridonijeli uspjehu događanja te promicanju geodetske struke,
pozivaju se zainteresirane tvrtke za sponzoriranje konferencije, i to kao:
1. Zlatni sponzor
2. Srebrni sponzor
3. Brončani sponzor

– naknada 10.000,00 kuna (PDV uključen),
– naknada 7.500,00 kuna (PDV uključen),
– naknada 5.000,00 kuna (PDV uključen).

U okviru promidžbenih aktivnosti konferencije imena sponzora bit će istaknuta na promidžbenim
materijalima konferencije (2. obavijest o održavanju konferencije, informacija o konferenciji na web
stranicama Državne geodetske uprave i Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te u Zborniku
radova). Sponzorima konferencije bit će omogućena i distribucija promotivnih materijala tvrtke u
okviru pratećih materijala konferencije te sudjelovanje djelatnika na konferenciji bez obveze plaćanja
kotizacije (zlatni sponzor 5, srebrni sponzor 4 i brončani sponzor 3 djelatnika).
Informacija o načinu plaćanja naknade sponzora bit će objavljena na web stranicama Državne
geodetske uprave i Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Kontakt osobe za suradnju sa sponzorima su Tomislav Bašić i Marijan Marjanović.
Zbog pripreme promotivnih materijala konferencije, rok za prijavu tvrtki zainteresiranih za
sponzoriranje konferencije i uplatu odgovarajuće naknade je 31. ožujka 2015. godine.
Dodatne obavijesti
Za sve dodatne informacije u vezi 4. CROPOS konferencije možete se obratiti na e-mail adrese
mpavasovic@geof.hr ili marijan.marjanovic@dgu.hr.

