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Загребачка жупанија е координатор на проектот "Command d' 

 
Загреб, 07 јануари 2020 – Загребачка жупанија (Република Хрватска) е 
координатор на проектот "Command d" (име на проектот: Механизми за давање 

на команди и извршување за мултисекторски анализи на Nexus податоци за катастрофи), 

со чија реализација ќе се изработи ИТ платформа/систем за собирање, анализа и 

размена на неопходните податоци за приправност во случај на катастрофа и 

вонредна ситуација на локално ниво. Покрај Загребачка жупанија во проектот 

"Command d", како проектни партнери вклучени се градовите Тузла (Босна и 
Херцеговина), Подгорица (Црна Гора), Скопје (Северна Македонија) и општина 
Тирана (Албанија). Реализацијата на проектот во вкупна вредност од 84,68% е 
финансиран од страна на Европската унија (Генерален Директорат за европска 
цивилна заштита и европски операции за хуманитарна помош). Вкупната 
вредност на проектот чија реализација е во времетраење од две години, е 
457.821 евра. 
Во рамките на проектот ќе се воспостават стандардни оперативни процедури во 
кризни ситуации, ќе се стандардизира методологијата за проценка на ризик и 
оперативните чекори за кризно комуницирање, ќе се олесни приемот на податоци 
и ГИС анализа/симулација на развојот на настаните, како и пренесување на 
податоците во ситуација на итност.  
Исто така, "Command d" ќе овозможи да се организираат пет оперативно 
командни центри, по еден кај секој од партнерите поединечно, со што ќе се 
зголеми спремноста на итните служби и ќе се олесни процесот за донесување на 
одлуки во кризни ситуации.  
Проектот "Command d" е еден од единаесете проекти од областа на цивилната 
заштита финансиран од Европската унија. Поради својата специфичност уште од 
сега постои интерес од страна на ЕУ проектот да се прошири и зајакне. Со 
реализација на проектот, Загребачка жупанија ќе биде единствен пример на 
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единица на регионална самоуправа која ќе има целосно функционален 
оперативно команден ИТ систем за менаџирање на податоци за време на итни и 
кризни ситуации.Знаењето и искуството со кои ќе се стекнат во процесот на 
имплементирање ќе можат да го споделата со другите регионални самоуправи во 
Република Хрватска, како со земјите во регионот. 
Реализацијата на проектот е отпочната на 2 јануари 2020., а ќе заврши на 31 
декември 2021година. 

 


