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1. Вовед 

COMMAND d е проект за поддршка на командниот и оперативниот центар за 

подготвеност при катастрофи на локално ниво. Проектот овозможува анализа на 

техничките капацитети на локално ниво во Хрватска, Северна Македонија, Црна Гора, 

Албанија и Босна и Херцеговина. 

За овие потреби, развиена е ИТ платформа која ги собира, анализира и разменува сите 

релевантни податоци за успешна подготвеност за катастрофи и вонредни ситуации. 

Целта на оваа платформа е вмрежување на различни организации кои се важни за 

системот за цивилна заштита, како и консолидација на податоци од различни извори со цел 

да се обезбеди пристап до критичните податоци на едно место во критичните моменти - 

моменти на катастрофа и секогаш кога ќе биде потребно да се реагира навремено и 

ефикасно. Понатаму, платформата, е составена од голема база на податоци, со што 

овозможува последователна анализа на настани и ситуации, како и планирање на стратешко 

ниво.   

Факт е дека овој вид на база на податоци, заедно со функционалностите што ги нуди, 

може да биде важен за многу организации кои се занимаваат со планирање и реагирање во 

кризни ситуации, така што платформата поддржува неограничен број корисници - што 

значи дека секој од 5-те партнери има можност да креира организации на сопствено 

(локално) ниво, како и корисници на системот (кои се додаваат во поединечни 

организации). Секој од партнерите управува со својот „дел“ од платформата и е одговорен 

да се грижи за базата на податоци и корисничките права на индивидуалните корисници и 

организации. На пример, системскиот администратор на секој од партнерите може да 

одреди кој од корисниците може да ги види  податоците и кои податоци секој корисник 

може да ги уредува. 

 Просторната компонента на податоците е една од најважните во случај на кризни 

ситуации, така што геореференцираните податоци во комбинација со атрибути и описниот 

дел што се однесува до податоците, тие  се заокружена целина која овозможува целосна 

информација во даден момент. Исто така, оваа комбинација (формат) на податоци 

овозможува подобро планирање на стратешко (но и оперативно) ниво во контекст на 

подобра организација во структурите на системот за цивилна заштита. Системот е 

интуитивен и лесен за користење и овозможува лесно пребарување, филтрирање и извоз на 

податоци неограничен број пати во различни формати на податоци (xlsx, geojson, shp, dxf, 

gpkg...) 
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 Во следниот дел од документот, детално, описно и графички се претставени 

функционалноста и оперативноста на ИТ платформата COMMAND d. 

 

2.  ОСНОВНИ ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ИТ ПЛАТФОРМАТА 

Поради едноставноста, брзината и достапноста на системот, пристапот до 

системот/платформата е возможен преку кој било паметен уред (мобилен уред, лаптоп, 

таблет, компјутер и сл.) а за користење  потребна е (само) интернет конекција. Корисниците 

пристапуваат до системот преку следниот линк https://commandd.pipgis.eu/ . Ова ја 

спречува неможноста за пристап до системот (општо, а особено во кризни ситуации кога се 

случуваат несреќи), т.е. врзување на корисникот (само) за одреден компјутер/уред. Пример 

за таква (застарена) практика се случаите кога се извршени локални системски инсталации, 

каде што би се инсталирала индивидуална лиценца (за индивидуален корисник) на еден 

конкретен компјутер, а потоа во пракса и поради негативен настан (на пр. земјотрес) се 

покажа дека просторот (најчесто канцеларија) каде лиценцираниот компјутер не може да 

пристапи. Слика 1 го прикажува интерфејсот за најавување, односно прозорецот што се 

отвора со избирање на горната врска.  

 
Слика 1. Интерфејс за најавување; најавувањето се врши преку кој било веб пребарувач 

 
 

Лозинката и корисничкото име, се две работи потребни за пристап и влез во 

системот. И лозинката и корисничкото име може да се сменат за секој корисник во секое 

време, а тоа може да го направи самиот корисник или (локалниот) системски 

администратор во негово име. Во случај на заборавена лозинка, таа може да се 

врати/обнови многу брзо и лесно со кликнување на „ја заборавивте лозинката?“ и 

внесување на корисничкото име во следниот чекор. Оваа функционалност се имплементира 

на едноставен начин, односно пристапот до самиот систем е едноставен токму поради 

примарната цел на системот, а тоа е поддршка на одлучувањето во кризни ситуации и не 

смее да има одложувања во пристапот до информации. Затоа, има двојна контрола во случај 

https://commandd.pipgis.eu/
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на заборавена лозинка, односно можно е да ја промените сами или тоа може да го направи 

системскиот администратор. 

 
Слика 2. Функционалност за ресетирање (заборавање) на лозинка 

 
 

Слика 3. Кориснички интерфејс по најавувањето во системот 

 
 

По пријавувањето во системот се гледа интерфејс во кој поголемиот дел од екранот е 

картографска позадина, а лево се табовите и мапите со податоци (модули) на земјата. Во 

горниот лев агол на екранот има четири сини „копчиња“ кои се користат за: 

 
         1) Промена на позадини - станува збор за картографски позадини кои се многу важни 

во (просторната) анализа на податоците, а можно е паралелно прикажување на повеќе 

позадини, намалување и зголемување на транспарентноста, црно-бели позадини итн. Покрај 

јавно достапните платформи како Google Satellite, некои официјални (локални) DOF 

(дигитални ортофото) платформи исто така се имплементирани според барањата на 

корисниците. Картографската позадина користи, на пример, Google Satellite, што е 

вистинско воздушно снимање на терен, така што теренот може јасно да се види при високо 

ниво на зумирање.  

 

  Картографските основи што ги имаат сите партнери се јавни подлоги: 
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• OSM 

• Google Maps 

• Google Terrain 

• Google Satellite 

Слика4. Копче за промена на позадините на картата 

 
 

Покрај овие картографски основи, во зависност од локалната достапност на базите, 

партнерите имаат имплементирано и дополнителни основи како што се официјалните 

државни дигитални ортофото бази, кои обично се со подобар квалитет и детали, а снимката 

е почиста и појасна. Некои од партнерите имаат имплементирано неколку вакви дигитални 

ортофото позадини од различни периоди низ историјата, што е корисно за историско 

следење на промените на (просторните) податоци и правење анализи и споредби.  Кон ова 

придонесува и функционалноста на системот за „паралелно прикажување“ на две 

картографски позадини, кој работи како т.н. „Слајдер“ кој овде е прикажан на примерот на 

партнерот од Тирана.  
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Слика 5. Паралелно прикажување и споредба на две карти (подлога) 

 

 

2) Пристап до слоеви и модули со податоци - како што беше споменато 

претходно, ова е најважниот дел од системот, бидејќи преку ова „копче“ можете да 

пристапите до сите клучни податоци содржани во базата на податоци, на таков начин 

што слоевите се содржани во мапите  се отвораат со кликнување на слоевите на папките 

(слично на опаѓачкото мени). 

 
Слика 6. Копче за пристап до слоеви на податоци/програмски модули 

 
 
Овој централен дел од системот варира од партнер до партнер и вообичаено е сите 

партнери да имаат програмски модули за внесување и уредување податоци за следните 

категории: 

 

• Носители на опасни материи 
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• Индустриски несреќи 

• Поплави 

• Сеизмолошки активно подрачје 

•  Правни лица од интерес 

• Оперативни сили 

Преку овие програмски модули, овозможено е независно внесување - додавање на 

неограничен број податоци поврзани со овие категории и нивно опишување по атрибути. 

Ако, на пример, се појави ново сеизмолошки активно подрачје - можно е тоа подрачје да се 

означи со линии на многу едноставен начин. Или ако корисникот сака да додаде нова 

противпожарна станица на мапата која претходно ја немало во базата, тоа ќе го направи со 

цртање точка (геолокација) на картата во зависност од тоа каде се наоѓа таа противпожарна 

станица и тоа ќе се прикаже на картата во слој Оперативни сили. Можно е бришење и 

уредување на податоците (промена на нивниот опис/атрибути), што се прави на многу 

едноставен и брз начин, а со тоа целта е да се осигура дека базата на податоци останува 

„ажурирана“, т.е. корисниците на системот немаат проблеми и ограничувања кога ги 

одржуваат податоците на базата на податоци ажурирани. Клучните податоци што 

партнерите ги чуваат овде ќе бидат наведени подоцна во документот, а важно е да се 

истакне дека самата форма, вид и обем на податоци варира од партнер до партнер, во 

зависност од нивните преференции, желби и ограничувања што се појавуваат.  

 
3) Активни слоеви – овозможен е брз пристап до прегледување (само) активни 

слоеви, привремено криење на некои од активните слоеви или исклучување активен слој. 

Исто така, во долниот дел од овој таб, можно е да се зачуваат моментално активните 

слоеви како своја група на податочни слоеви, што всушност овозможува персонализирање 

на апликацијата односно   приказ - складирање омилени. 

 
Слика 7. Преглед на списокот на активни слоеви на податоци 
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4) Легенда – ја прикажува симболологијата за податоците што се моментално 
прикажани (т.е. податоците содржани во активните слоеви). Целта на легендата е да му 
разјасни на корисникот на системот што означува секој симбол/боја на картата. 
Легендата е отворена за сите активни слоеви, така што корисникот има непосреден 
пристап до разјаснување на слоевите со податоци и во исто време има фокус само на 
податоците што моментално ги гледа. Како што корисникот ги вклучува и исклучува 
слоевите на податоци, ситуацијата на копчето Легенда се менува во исто време. 

 
 

Слика 8. Приказ на  легендата 

 

 

 3. УПРАВУВАЊЕ, УРЕДУВАЊЕ И ГЛЕДАЊЕ НА ПОДАТОЦИ 

Повеќепати беше забележано дека податоците се клучен дел од ИТ платформата. За 

потребите на овој проект беа собрани големи количини на податоци (од различни чинители 

на системот за цивилна заштита, јавно достапни податоци и сл.) и внесени во системот. 

Треба да се напомене дека системот е динамичен и се планира да се користи на долг рок, 

така што корисниците можат самостојно и секојдневно да прават промени во податоците, 

да додаваат и бришат податоци, се со цел да се одржува ажурирана базата на податоци, 

односно дека состојбата во базата одговара на реалната состојба на терен и во пракса. 

Напредната анализа на податоци е овозможена на таков начин што корисникот може да 

комбинира неограничен број слоеви и подлоги паралелно. 
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Слика 9. Пример за комбинирање слоеви со податоци - паралелна употреба на неколку 

програмски модули 

 
 
Фокусот е ставен на анализата на просторните податоци (податоците се геореференцирани - 

имаат соодветно место на картата), секој податок е исто така опишан со атрибут, така што 

до овие атрибути (опис на податоци) може да се дојде на неколку начини; директно од 

табелата со податоци (црвено на сликата подолу) или со кликнување на објектот на картата 

(зелено на сликата подолу).  
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Слика 10. Пристап до информации за објекти на картата (податоци) на 2 различни начини 

 

Доколку сакате да додадете нови податоци, тоа едноставно се прави преку опцијата „уреди 

геометрија“ (бидејќи сè се наоѓа на мапата и има своја просторна компонента) односно  се 

избира позицијата на картата каде што треба да внесете нов објект. а подоцна се опишани 

атрибутите на тој објект . ГИС (геоинформациски систем) знае и разликува три опции за 

облик на картата:  

Точка – на пр. локации на компании со опасни материи 

1.  Линија – на пр. пат 

2. Полигон - на пример, административна област на град или општина 

Со оглед на природата на податоците, дефиниран е и еден од овие три форми на објектот. 
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Слика 11. Додавање на податоци во системот 

 

 
 
 
Корисниците на системот (ако имаат администраторска дозвола) можат лесно да ги 

избришат податоците од системот. Доколку корисникот сака да избрише некои податоци од 

системот затоа што, на пример, се неточни или стари, тоа го прави со отворање на 

податоците кои повеќе не се потребни, а со кликнување на иконата во корпата за отпадоци, 

може да ја избрише ставката.  

 
Слика 12. Бришење податоци од системот 
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ВИДОВИТЕ  ПОДАТОЦИ содржани во базите на податоци на системот 

COMMAND d може грубо да се поделат во неколку категории: 

а) Административни податоци – ретко променливи (јавно достапни и 

официјални) податоци  на пример за границите на општините, градовите и окрузите,  

регистер на адреси  и сл. 

б) Податоци за инфраструктура - податоци за сообраќај, електроенергетика, 

телекомуникации, гасоводи, водоснабдување и одводнување, услови за користење на 

земјиштето и друга критична инфраструктура. 

 
Слика 13. Приказ на сообраќајната, гасната, водоводната и одводната инфраструктура 

 
              
                      в) Податоци за капацитети – податоци за оперативните сили кои укажуваат со 
какви капацитети располагаат поединечните организации (персонал, опрема итн.) 

 
Слика 14. Пример за приказ на податоци за капацитетот на темна позадина 
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г) Податоци за опасности и ризични зони – овие податоци укажуваат на 

загрозени подрачја, компании со опасни материи, подрачја со ризик од земјотрес и поплави 

итн. 

 
Слика 15. Пример за прикажување податоци за ризичните зони 

 
 

Слика 16. Симулација на индустриска несреќа; Плива Хрватска д.о.о., Савски Мароф 
 

 

 

д)  Информатичка поврзаност ИТ врски– податоци кои се прикажуваат во 

системот, а се резултат на ИТ врски со некои други системи. Овие податоци се секогаш 
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„свежи“ бидејќи се ажурираат автоматски, што е од клучно значење. Системот е 

прилагодлив на таков начин за во иднина  да можат да се поврзат и со други ИТ системи. 

 

Слика 17. Нивоата на речните води како пример за интеграција и поврзување на повеќе ИТ 

системи (интероперабилност) 

 

 

Во системот (пример на Загребачката жупанија), можно е да се следи состојбата на 

водостојот на реките на територијата на Република Хрватска, како и да се следат 

историските податоци и осцилациите на водостоите на реките. Исклучително важна алатка 

за (навремена) борба против поплавите и спасување на луѓе и имот. Со оглед на природата 

на поплавите како форма на катастрофа која не познава граници меѓу жупанија и општини, 

системот овозможува преглед на сите водостои за кои се направени мерења на ниво на 

Република Хрватска, за да можат корисниците да добијат подетална и поширока слика за 

состојбата што се случува на подрачјето на округот, но и околните места. Оваа 

функционалност ја зголемува ефикасноста на навремено реагирање во ситуации на брзо 

ширење на поплави и планирање на одбрана и заштита на граѓаните и имотот. 

 

         Со цел податоците да бидат висококвалитетна основа за одлучување (пред се на 

стратешко ниво), системот е прилагоден за да овозможи повеќекритериумски пребарувања 

и извоз на податоци. Напредното пребарување обезбедува детална анализа и планирање, 

сето тоа со максимална едноставност и интуитивност. 
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Слика 18. Можности за напредно пребарување, филтрирање и извоз на податоци во различни 
формати 
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Многу е важно корисниците на системот да имаат брз и лесен пристап до филтрирани 

податоци. Затоа, системот овозможува да се дојде до саканите податоци со само неколку 

кликања. Базата на податоци е голема и ќе стане поголема со текот на времето, а на 

корисникот во кризни ситуации или ситуации кога се подготвуваат планови за заштита му 

требаат само одредени податоци од базата или одредени комбинации на категоризирани 

податоци. Преку пребарување и филтрирање на податоци со повеќе критериуми и атрибути, 

корисникот за неколку секунди доаѓа до податоците што му се потребни во тој момент. 

Доколку е потребно брзо да се извлечат податоци поврзани со поплава или пандемија, 

доволно е корисникот да ги внесе тие клучни зборови со произволно внесување и системот 

само ги издава податоците што ги содржат тие зборови, а исто така е можно да се користат 

и паѓачки менија и дополнителни филтри доколку податоците треба да се филтрираат 

подетално. Можно е да се извезуваат податоци во следните формати: 

• xlsx 

• geojson 

• dhp 

• dxf 

• gpkg 

Затоа, покрај табеларниот извоз (xlsx), можно е да се добијат податоци, со оглед на 

важноста на просторната компонента, во GIS или CAD формати, така што системот 

овозможува брза и лесна размена на податоци, како и подготовка на податоците за 

внесување во други системи. Покрај тоа што по филтрирањето, податоците може да се 

изведат во еден од споменатите формати, податоците може да се додадат и како привремен 

слој на податоци на картата или да се прикажат на картата - тоа значи дека само податоците 

што ги исполнуваат се прикажуваат претходно поставените филтри на корисникот. 
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4. ДОПОЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ НА СИСТЕМОТ 

Без оглед на сетот на податоци во базата создадени од индивидуалниот корисник, можно е 

да се создадат неограничен број на просторни прибелешки (произволни прибелешки, 

доколку има дозвола од администраторот за корисникот) во форма на точка, линија или 

полигон преку системот. т.н. коментарите овозможуваат и опишување на внесениот објект 

и додавање документација (прилог кон коментарот). 

 
Слика 19. Модулот „Коментари„ овозможува просторни белешки на настаните, точки, линии и 
полигони како и водење комуникација и прикачување документи во кој било дигитален формат 

 
 
 Преку овие просторни белешки, на корисникот му се овозможува да ги опише истите, како 

и да додава документација на секој поединечен „Коментар“. Исто така, овозможено е 

произволно креирање на нови категории кои секој партнер сака да ги создаде, па оваа 

функционалност дава можност за независно прилагодување на модулот и прилагодување на 

сопствените (да ги наречеме локални) потреби на корисникот. Овие просторни забелешки 

немаат просторно ограничување, така што корисникот може да ги додаде каде било на 

мапата (без другите партнери да ги гледаат), така што организираната база на податоци за 

сопствени белешки е приватна и безбедна. Имајќи предвид дека природните и другите 

катастрофи не познаваат географски граници (одличен пример е пандемијата COVID 19), 

беше забележана потребата секој партнер да може приватно да води евиденција на 

податоци надвор од своите географски граници, па на пример Скопје може да евидентира 

некои податоци кои ќе бидат видливи само за нив - на пример, локациите на најголемите 

жаришта што се случиле во Република Хрватска. 

Имајќи ја предвид просторната компонента на целата база на податоци и 

програмските модули кои се основа на системот COMMAND d, можно е да се вршат 

мерења и преку алатките за мерење. Алатките овозможуваат брзо мерење на површината, 
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должината, радиусот итн., со цел со неколку кликања да се дојде до одредени податоци, на 

пример, површината загрозена од некоја закана или должината на патот што треба да се 

затвори итн.  Овие алатки може да се комбинираат со податочни слоеви така што мерењето 

(површина, должина итн.) не мора да биде произволно, туку може да се мерат и 

постоечките објекти кои  веќе се во системот (базата на податоци). 

 

Слика 20. Користење на алатката за мерење 

 
 
Клучот е да можеме просторно да поставуваме податоци и просторно да го пресметаме 

степенот на опасност, колку е далеку опасноста од нас и слично. Преку достапните алатки 

за мерење во системот, ова се прави на брз и едноставен начин, така што корисникот има 

достапна карта на целиот свет (не само неговата административна област) и може јасно да 

добие слика за степенот на загрозеност од некаква опасност, кризна ситуација, воени 

настани итн. 

 
             Функционалноста на  печатење на мапата  во PDF обезбедува брз и лесен начин за 

креирање документи од системот, а таков документ ја содржи просторната компонента на 

податоците, белешки заедно со податоците, како и други податоци што корисникот сака да 

ги стави на документ (на пр. потпис, легенда, итн.). 
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Слика 21. Печатење на мапата во PDF - произволно креирање и генерирање на документот 

 
 
 Сè што корисникот на системот покажува на мапата, без разлика дали се работи за неколку 

слоеви или прикажување на просторни податоци добиени со напредно филтрирање и 

прикажување на податоци, корисникот може многу лесно да го пренесе во посебен 

документ преку функцијата печатење на мапа во PDF. Ова е клучно за внатрешна 

(партнерска) и меѓупартнерска размена на документи, предупредувања и планови, бидејќи 

корисникот генерира документ со клучни податоци на едно место и со произволно 

зумирање со еден клик. Ова му дава целосна слобода на корисникот кога креира запис со 

слика придружен со описни атрибути, наслов на документ, заглавие и други детали. 

 
           Симулацијата на земјотрес му овозможува на корисникот да импровизира и 

симулира настан од земјотрес каде било на мапата. Со избирање на копчето „ Симулација 

на земјотрес“ на корисникот му се дава можност да го избере (произволното) место каде 

што сака да го позиционира настанот на земјотресот. Откако ќе ја потврди локацијата на 

земјотресот со кликнување, може да додаде повеќе локации за земјотреси за да направи 

споредби на потенцијалната скала на катастрофата, а може да се избере и јачината на 

земјотресот во согласност со степенот и  радиусот на земјотресот, а потоа се прикажува -  

потенцијалното  загрозено подрачје  од земјотресот. 
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Слика 22. Симулација на земјотрес 

 

 
 
Имајќи предвид дека партнерите, како и со другите функционалности, имаат пристап до 

картата на светот, тоа значи дека тие можат да создадат симулација на земјотрес каде било 

на картата, без разлика дали тоа е направено за целите на планирање или последователна 

анализа. Системот потоа ќе ја означи потенцијално загрозената област во зависност од 

јачината на избраната магнитуда и ќе создаде радиус. Ако се избере поголема јачина на 

земјотресот, радиусот ќе биде поголем, па корисникот што ја прави симулацијата ќе може 

јасно да го види на мапата обемот на земјотресот и до каде достигнува, што обично е 

прекугранично. 
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5. АДМИН ПАНЕЛ 

Администраторскиот интерфејс (администраторскиот панел) се наоѓа во горниот десен агол 
на екранот. 
 

Слика 23. Положба на административниот панел во системот 

 
 
Со кликнување на копчето означено на слика 23, корисникот пристапува до 

администраторскиот панел преку кој (во зависност од однапред дефинираните права) може 

да управува со правата на другите корисници, но и да додава нови корисници во системот, 

од кои, како што веќе беше споменато , може да има неограничен број. Доколку корисникот 

сака да се врати во централниот дел на системот (поддржан од мапата), тој го избира 

копчето „GisWorkspace“ лево. Сите корисници на системот поврзани со локалниот партнер 

(Загребачка жупанија, Тирана, Скопје, Подгорица, Тузла) се наведени во 

административниот панел, така што корисниците од Тузла ќе ги гледаат само корисниците 

од Тузла, што важи и за другите партнери. Сите корисници имаат пристап до 

административниот панел, но не сите корисници можат да ги уредуваат правата на другите 

корисници или да додаваат нови корисници. Овој предизвик беше решен на тој начин што 

лицата овластени да додаваат нови корисници и да ги уредуваат правата на другите 

корисници всушност стануваат „локален кориснички администратор“ - такви 

администратори може да има повеќе и нема ограничувања што се однесува до техничката 

страна на системот е безбеден. Основните информации за корисникот што е во системот се:  

1. Корисничко име  

2. Полно име на корисиникот 

3. E-mail 
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4. Организациска единица, оддел (на пр. пожарникари, градска управа...) 

Откако ќе се доделат, лозинката и корисничкото име можат да се сменат во секое време, а 

тоа може да го направи самиот корисник, без разлика дали е „локален кориснички 

администратор“. 

 
Слика 24. Административниот панел овозможува администрација на целиот систем 
(корисници, интерфејс итн.) 
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6. РАБОТА НА СИСТЕМОТ ПОМЕЃУ ПАРТНЕРИТЕ 
 

Иако секој од партнерите одделно управува со својата база на податоци, ги регулира 

правата на своите локални корисници и ја организира организациската структура преку 

администраторски интерфејс, системот е интероперабилен така што во одредени моменти, 

кога е најпотребно, корисниците споделуваат податоци и информации преку самиот систем 

- комуницира. Тоа се случува во моментот на опасност и појава на катастрофи. 

  Дефинирани се 5 (да ги наречеме централни опасности) во COMMAND d составот: 

1. Поплави 

2. Земјотрес 

3. Епидемија 

4. Екстремни температури 

5. Техничка - технолошка несреќа 

Кога ќе се случи една од катастрофите што можеме да ги сместиме во горенаведените 

категории, користејќи однапред дефинирани форми содржани во системот, корисниците 

разменуваат информации за настанот. Првиот чекор е да се дефинира локацијата на 

настанот, а вториот дел е накратко и концизно да се опише што се случило. Така, во првиот 

чекор, корисникот на партнерот каде што се случила несреќата (на пр. Загребачка 

жупанија) влегува во „потсистемот“ за снимање и информирање на партнерот за настанот 

на еден од 2-та начини. Ова може да биде директно од делот каде што се наоѓаат слоевите 

на податоци или преку администраторскиот интерфејс.  
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Слика 25. Пристап до формуларот за информирање на партнерите за инцидентот (несреќа, 

опасност) 

 
 

Во двата случаи, корисникот најпрвин го избира видот на опасност и во согласност со 

изборот ја отвора формата која е однапред  пред-дефинирана заради ефикасно дејствување 

и брзо информирање на партнерот, така што содржи (само) основни информации за 

настанот. Самиот партнер проценува за кои настани да ги информира другите, а идејата е 

тоа да се прави само за реални катастрофи од поголеми размери и од стратешко значење. 

Како дел од слоевите и во мапите каде што се додаваат опасностите (опција 1 од слика 24.) 

има и слој со исто име - „Опасности“ каде што се наоѓаат сите евидентирани опасности 

заедно со придружните информации. Филтрирањето и напредното пребарување и извозот 

на податоци може да се вршат преку табелата со податоци. 
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Слика 26. Слој за преглед на сите опасности 

 
 

 Кога корисникот сака да додаде опасност и да ги информира другите партнери за 

нов настан, откако ќе ја избере категоријата на опасност, се отвора формулар кој варира во 

зависност од категоријата на настанот. Слика 27 ја покажува разновидноста на овие модели. 

 
Слика 27. Обрасци за информирање на партнерите во зависност од категоријата на несреќи 

 
 

По пополнувањето на формуларот за кризни информации, за кое се очекува да трае и до 

неколку минути, со кликнување на „испрати!“ известувањето се испраќа до сите корисници 

и е автоматски видливо во системите на другите корисници (локални системи). 

Обрасците се приспособени на претходно креирани документи кои се дел од проектот, а 

содржат клучни и релевантни податоци за несреќата во согласност со правилата и обичаите 

на професијата: 

1.  Датум на опасност/несреќа  
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2.  Зафатено подрачје 

3.  Приближен број на засегнати/загрозени жители 

4. Почетен извештај 

5.  Други фактори кои варираат во зависност од опасноста. 

Пополнетиот и доставен образец останува во системот додека не биде отстранет/избришан 

од администраторот или друго овластено лице. Кога опасностите картографски се 

прикажани како точки на картата, со кликнување на опасноста (точката) од десната страна 

се отвора описот на опасноста, односно формата на формуларот и податоците кои првично 

биле внесени. 
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7. СТРУКТУРА НА ЛОКАЛНИ БАЗИ НА ПОДАТОЦИ 

Секој од 5-те партнери организираше сопствена база на податоци локално (со помош на 

ангажирани ИТ компании). Базата на податоци може да се надградува, уредува и 

проширува, така што корисниците и  сами може да ги направат.Тој сет на податоци кои се 

исти за сите корисници, односно модулите кои постојат за сите корисници се програмски 

модули преку кои се овозможува снимање на податоци на следните категории: 

1.  Носители на опасни материи 

2. Индустриски несреќи 

3. Поплави 

4. Сеизмолошки активно подрачје 

5. Правни лица од интерес 

6. Оперативни сили 

1. Сопственици на опасни материи во практиката најчесто се компании и организации 

кои користат опасни материи во своето работење, но можно е во пракса да се појават и 

други организации кои поседуваат такви супстанции. Најчесто опасните супстанции ги 

дефинираме како: 

• Експлозивни материи и предмети 

• Плинови 

• Запаливи течности 

•  Запаливи цврсти материи 

• Самозапаливи супстанции 

• Полимеризирачки супстанции 

• Десензибилизирани цврсти експлозиви 

• Супастаници кои се подложни на самозапалување 

• Супстанции кои во контакт со вода создаваат запаливи гасови 

• Оксидирачки материи 

• Органски пероксиди 

• Отровни материи 

• Инфективни материи 

• Радиоактивни материи 

• Корозивни материи 
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Корисникот ги внесува оние локации каде што се наоѓаат такви супстанции во неговата 

база на податоци под категоријата „Сопственик на опасни материи“, а тоа е тогаш точка 

на картата што укажува на потреба од зголемена претпазливост, без разлика дали се работи 

за планирање и превенција или реакција откако нешто ќе тргне во погрешна насока (по 

грешка) - не мора на оние локации каде што се сопствениците на опасните материи, туку и 

во нивната претпоставена локација. Системот овозможува многу прегледно да се 

споредуваат и проценуваат ризиците, со помош на  алатките што ги нуди системот (мерење, 

различни слоеви и проекции на несреќи и сл.).  

 
Слика 28. Носители на опасни материи - Тирана 

 

 
2. Индустриските несреќи може да се поврзат со категоријата бр.1 со оглед на претходно 

наведениот факт дека тие се јавуваат најчесто поради опасни материи во производните 

капацитети на компаниите кои користат различни опасни материи во своето секојдневно 

работење. Преку системот се овозможува снимање на сите несреќи од овој тип и нивно 

опишување, филтрирање и уредување. Во овој случај, базата на податоци се состои од 

полигонски објекти на картата придружени со атрибути со кои корисникот опишува детали 

поврзани со несреќата. Комбинирањето на мерните алатки со овој програмски модул 

овозможува еден тип на симулација. 

 

 

 

 

 

 

 



  

   
 

29 
 

Слика 29. Индустриски несреќи - Тузла 

 
 

 

3. Поплавите во базата на податоци се всушност полигонски приказ на зоните на појава на 

поплави каде што корисникот има можност да внесе историски зони на појава на поплави, 

потенцијални зони, моментални поплави, сето тоа во согласност со потребите и 

околностите и во описот на секоја (зона) поплава потребно е да се опишат деталите за неа 

за подоцна полесно да се филтрираат податоците, односно да се изврши само споменатата 

анализа - дали се работи за вистински поплави што се случиле, проекции или нешто друго. 

 
Слика 29. Зони на појава на поплави - Загребачка жупанија 

 

 
4. Сеизмолошки активно подрачје е линијата што ја означува областа на картата која, 

според проценките на експертите, е опасна или подложна на земјотреси. Програмскиот 

модул овозможува неограничен број на записи на вакви линии, како и опис (категоризација 
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според желбите на корисникот). Моделите на најголемите сеизмички опасности генерално 

ги следат тектонските раседни линии на земјата. Земјотресот е ендоген процес предизвикан 

од движењето на тектонските плочи, така што е можно да се идентификуваат 

потенцијалните локации на идни земјотреси врз основа на претходни искуства. Иако 

земјотресите се непредвидливи, геореференцираните линии во системот се од големо 

значење за корисниците на системот и оние кои донесуваат одлуки и планови за цивилна 

заштита, особено во комбинација со демографските податоци што ги поддржува системот.  

 

Слика 30. Сеизмолошки активно подрачје - Подгорица 

 
 
5. Правните субјекти од интерес (за системот за цивилна заштита) можат да се 

дефинираат поинаку, така што партнерите различно ги разбираат. Тоа е база на податоци и 

програмски модул што овозможува идентификација на мапа и опис на атрибути на 

правните субјекти кои се важни за корисникот. Тоа може да бидат различни организации 

и/или компании кои поради некоја причина треба да бидат евидентирани во сопствената 

база на податоци. Во пракса, тоа може да бидат, и најчесто се, јавни здравствени институти, 

(специјални) болници, аптеки, водоводи итн. Меѓу податоците што корисниците ги 

внесуваат и се користат како атрибути за опишување правни лица од интерес на цивилната 

заштита систем, станува збор за адреса, одговорни лица, телефонски број и други 

информации за контакт и слично. 
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Слика 31. Правни лица од интерес – Скопје 

 
 

 

6. Оперативните сили се сили од системот за цивилна заштита кои го сочинуваат тој 

систем и кои всушност се капацитет што дејствува во случаи на несреќи и опасност за 

поправка на штета, заштита на луѓе и имот. Во базата на оперативни сили, партнерите 

имаат различни податоци во зависност од достапноста на податоците, но и важноста на 

поединечните делови на цивилната заштита. Поради географските и административните 

граници меѓу партнерите, некои партнери немаат одредени организациони поставени како 

што ги имаат другите партнери. Меѓутоа, во поширока смисла, можеме да ги 

категоризираме оперативните сили и да ги поделиме на: 

•   МВР 

•  Штаб за цивилна заштита 

•  Пожарникарите 

• Други здруженија и организации 

Нема ограничувања за додавање и опишување на оперативните сили, што му дава слобода 

на корисникот да постави база што ќе му одговара и која ќе биде квалитетна основа за 

управување и планирање. 
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Слика 32. Оперативни сили 

 

Специфичностите и разликите во одредени делови од базата на податоци на партнерите се 
условени и се резултат на различни фактори, од кои треба да ги истакнеме: законските 
прописи и ограничувањата за собирање и споделување податоци, структурата на системот 
за цивилна заштита која варира од партнер до партнер, бројот на луѓе во системот, степенот 
на дигитализација на локалните самоуправи и организации кои се во рамките на системот 
за цивилна заштита. Подолу во документот се претставени овие разлики, односно одредени 
слоеви на податоци и картографски позадини специфични за поединечни партнери, 
односно карактеристиките на базата на податоци што ги истакнуваат. 
 
  

Слика 33. Загребачка жупанија - локации за кучиња за пребарување 

 
 

Експертите задолжени за цивилна заштита на ниво на Загребачката жупанија сметаат дека е 

многу важно да се знае каде се наоѓаат нивните кучиња трагачи, какви кучиња се тие, колку 

ги има итн. Затоа, тие ги имаат сите релевантни информации на оваа тема во нивната база 

на податоци. 
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Слика 34. Приватна (локална) дигитална ортофотографија на населено место - Тирана 

 

 Високата резолуција им овозможува на корисниците на системот од Тирана подобро и 

попрецизно да ги анализираат состојбите на терен, потенцијалните закани за одредени 

опасности, полесно планирање и управување со системот во целина. 

 
Слика 35. Зони на свлечишта – Тузла  
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 Зоните на свлекување на земјиштето значително им олеснуваат на корисниците на 

системот во Тузла да ги идентификуваат потенцијалните проблеми кои можат да се појават 

како резултат на различни несреќи (поплави, земјотреси), а на оперативно ниво, тие се 

важни кога ќе се појави проблем со сугерирање на вработените од систем за цивилна 

заштита каде што има ризици со почвата. 

 
Слика 36. Детална сообраќајна мрежа - Скопје 

 

 

Патните објекти прикажани и опишани картографски и според атрибутите се многу важни 

при планирање на евакуации, пишување документи кои го регулираат системот за цивилна 

заштита и веднаш по несреќата. Овој дигитален приказ на патишта, кој може да се 

комбинира и анализира со сите други податоци содржани во базата на податоци, е вредна 

информација за сите нивоа на системот за цивилна заштита. 
 

 


