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 Државни дата центар Објекат 2 у Крагујевцу пуштен је у пробни рад, а намењен је за
смештај опреме и података Министарства унутрашњих послова, Министарства одбране,
Војске Србије и Безбедносно-информативне агенције Србије.

  

Вредност инвестиције Објекта 2 је 25 милиона евра, а свечано га је пустила у пробни рад
премијерка Србије Ана Брнабић, а поред ње био је и министар одбране Небојша
Стефановић.

  

„Ова зграда ће бити срце наше безбедности. Ово је нови степен безбедности наше
земље. Отварамо посебну инфраструктуру за борбу против сајбер ратовања. Рат у
Украјини показао колико је важно да држва буде оспособљена против сајбер напада.
Учинили смо још један важан и озбиљан корак у додатној безбедности грађана и наше
државе. На нивоу земље треба да се оформи здружени тим свих безбедносних служби
који ће онда на једном месту да обухвати све наше капацитете, знање, искуство и
експерте, да учинимо Србију безбеднијом од сајбер напада и то ће онда додатно
унапредити кредибилитет и конкурентност читаве наше земље па и наше привреде и
економије“, рекла је у Крагујевцу премијерка Ана Брнабић.
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Према речима директора Канцеларије за ИТ и еУправу реч је о најбољем дата центру у
региону.

  

„Здруженим радом најбољих стручњака служби безбедности и Канцеларије за ИТ и
еУправу изграђен је још један центар по највишим безбедносним и техничким
стандардима који испуњава најзахтевније критеријуме поузданости са 99,99 одсто.
Овакав дата центар не постоји у региону“, рекао је директор канцеларије Михаило
Јовановић.

  

У децембру 2020. године у Крагујевцу је отворен Државни дата центар и тада је почео
да складишти податке државних институција, јединица локалне самоуправе и
комерцијалних корисника.

  

Објекат државног Дата центра у Крагујевцу простире се на парцели од четири хектара
и представља компелкс од два објекта од укупно 14.000 квадратних метара.

  

Објекат 1 државног Дата центра отворен је у децембру 2020. и од тада је почео да
складишти податке.

  

У објекту 1 је смештен и супер компјутер последње генерације, високих перформанси,
спреман да обради огромне количине информација у кратком временском периоду.

  

(Н1-Бета)
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