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промене које прате развој савременог света подстичу државе да 
спроведу промене у области безбедности. Једна од таквих држа-
ва је Холандија која је увођењем безбедносних региона реформиса-
ла свој систем јавне безбедности. Безбедносни региони предста-
вљају нови облик организације у области ванредних ситуација и 
великих несрећа. Они нису нови ниво локалне самоуправе, али јесу 
нови облик јавне политике који укључује све нивое у систему ло-
калне самоуправе. Зато поменути региони имају директан утицај 
на успостављање новог облика организације функционисања 
система локалне самоуправе, односно њихових надлежности у 
вези са ванредним ситуацијама. То се посебно односи на њихова 
овлашћења које се тичу ватрогасних јединица. Безбедносни ре-
гиони су директно утицали на смањење надлежности општина и 
увећање надлежности региона у припреми и деловању у случају 
ванредних ситуација. Ипак, окосницу у припреми и одговору на 
ванредне ситуације чине ватрогасне јединице. Основни задаци 
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2011. до 2014. године. 



PREGLEDNI NAU^NI RADOVI 

 

BEZBEDNOST  3/2016                                                                                                           

 
97

ових јединица нису промењени увођењем безбедносних региона, 
али јесте дошло до измене у њиховом руковођењу и усмеравању 
њихових ширих дужности. 

Кључне речи: Холандија, локална самоуправа, општине, 
региони, ванредне ситуације, безбедносни региони, ватрогасне 
јединице. 

Увод 
 
Од средине прошлог века па до данас постојао је изражен 

став да централна власт има најважнију улогу у функционисању 
оног дела безбедности који спада у домен управљања ванредним 
ситуацијама. У савременим схватањима приметан је другачији 
приступ овом домену безбедности, па се зато пажња поклања и 
другим релевантним субјектима. Зато данас своје место у органи-
зацији и функционисању управљања ванредним ситуацијама своју 
улогу имају, поред централне власти, општине, региони, друштве-
не организације, привредни субјекти и појединци. Из наведеног се 
намеће закључак да је на пољу безбедности која се тиче управља-
ња ванредним ситуацијама дошло до реформе у складу са потре-
бом да се пружи снажнији и ефикаснији одговор у случају ванре-
дних ситуација и катастрофа (Вејл, 1991:28-35). 

Један од најважнијих разлога су сигурно све чешће 
климатске промене. Појави ванредних ситуација и катастрофа ши-
роких размера, попут поплава или земљотреса, сигурно у великој 
мери доприносе управо климатске промене. Не треба заборавити и 
релативно честе ванредне ситуације и катастрофе изазване љу-
дским фактором, што такође угрожава безбедност становништва, 
локалних заједница, животне средине, па и државе у целини. 

Без обзира на разлоге, држава мора да пронађе начин да 
заштити своје грађане, материјална добра и животну средину у 
случају ванредних ситуација. Холандија је покушала да ојача ту 
заштиту формирањем безбедносних региона. Ови региони пре-
дстављају покушај да се на бољи начин обједини рад хитних слу-
жби, односно да се њихово функционисање учини ефикаснијим у 
циљу боље заштите грађана у случају ванредних ситуација, несре-
ћа и криза. 

Ванредне ситуације нису редовна појава, већ се догађају 
изненада, па изискују додатне напоре и средства како би се фу-
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нкционисање у једном делу државе или на целој њеној територији 
вратило у редовно стање. Ванредне ситуације не морају да буду 
одмах дефинисане као кризе, али се не могу посматрати ни као 
нормално стање. Током ванредних ситуација хитне службе могу 
да на њих одговоре средствима којима свакодневно располажу. 
Кризе широких размера су стања која имају шире оквире од ва-
нредних ситуација. Са друге стране, ванредне ситуације подразу-
мевају стање у којима хитне службе раде на основу разрађених 
процедура и користе постојеће капацитете. Треба поменути и 
различиту перцепцију ванредних ситуација, односно криза. Група 
људи или локална заједница која је погођена неком елементарном 
непогодом или слично вероватно ће такво стање схватити као 
кризу широких размера у којој постоји осећај угрожености, док за 
групу или за локалну заједницу која није директно погођена то 
стање нема тако снажан ефекат и значај. Ванредне ситуације су 
оквир у којем се утврђују улоге и надлежности различитих субје-
ката, као и њихове могућности за ефикасно деловање. Утврђивање 
позиције и капацитета субјеката обавља се у циљу пружања аде-
кватног одговора како би се спречиле или умањиле последице 
ванредних ситуација, што је темељ за ефикасно управљање њима. 
Управљање ванредним ситуацијама превасходно подразумева 
идентификовање фактора који могу имати негативан ефекат на 
локалне заједнице, али и шире. Кроз поменуту идентификацију 
креира се оквир за изградњу капацитета како би се пружио 
адекватан одговор на могуће испољавање негативних фактора 
(Кековић et al., 2011:2-3). На основу оваквог схватања ванредних 
ситуација може се рећи да су безбедносни региони добар одговор 
на потребу успостављања платформе која омогућава брзу поделу 
надлежности у припремама и деловању. Укључивањем у безбе-
дносне регионе свих релевантних субјеката доприноси се лакшој 
изградњи неопходних капацитета који омогућавају деловање не 
само у ванредним ситуацијама, већ и у случају несрећа широких 
размера које би попримиле облик катастрофа. 

Кризне ситуације дешавају се изненада, што представља 
додатно оптерећење за надлежне службе, јер их то ставља у ко-
мплексну ситуацију у којој је потребно што пре донети одређене 
одлуке у ограниченим временским условима. У кризним ситуаци-
јама долази до угрожавања људских живота, материјалних добара 
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и животне средине. Тиме се уједно ремети нормално функциони-
сање државе и друштва. Кризе могу имати различите облике, али 
њихова заједничка карактеристика, због опасности које носе, је 
угрожавање друштва у целини. Узроци криза су најчешће погре-
шно тумачење или недовољно обраћање пажње на показатеље 
који говоре у прилог појаве кризе. Другачије понашање, односно 
правовремено реаговање на поменуте показатеље, директно утиче 
на елиминисање или смањивање последица криза. Дакле, кризе 
угрожавају друштво у целини, па се може рећи да оне имају 
егзистенцијални карактер (Даничић, Максимовић, 2014:42). Успо-
стављањем безбедносних региона омогућено је боље праћење и 
реаговање на показатеље могућности појаве кризе. Такође, 
повезивањем хитних служби омогућено је правовремено реагова-
ње на потенцијалне ризике и њихову елиминацију. 

Ванредне ситуације, као један од облика кризних ситуа-
ција, носе са собом посебну врсту ризика и директно угрожавају 
људе, материјална добра и животну средину. Зато је понашање 
појединаца и група током ванредних ситуација понекад пресудно 
за смањивање потенцијалних ризика од изазивања људских жрта-
ва. Важан аспект у понашању људи је паника, јер представља 
посебну врсту понашања које настаје услед страха од губитка 
живота, односно угрожавања личне безбедности. Паника захвата 
појединце и групе, а најчешћи разлог је мањак информација о 
насталој ванредној ситуацији и развоју догађаја. Највећи проблем 
везан за појаву панике је губитак самоконтроле, што изазива 
хаотично понашање. Тада је паника управо разлог за повећање 
опасности од угрожавање људских жртава, а мање сама опасност 
коју са собом носи ванредна ситуација. Зато данас руководиоци у 
савременим системима заштите и спашавања воде рачуна да 
деловање спасилачких и информативних служби у ванредним 
ситуацијама не доведе до настанка панике (Живковић, Чабаркапа, 
Млађан, 2011:112-113). Обједињавање хитних служби у оквиру 
безбедносног региона створена је могућност за правовремену 
размену тачних информација. Увезивањем хитних служби скраћу-
је се време размене иформација, а још важније је што се тиме 
омогућава селекција и одашиљање важних информација у јавност. 
То је важан предуслов за избегавање појаве панике, чиме се утиче 
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на сигурност грађана и њихово адекватно понашање у ванредним 
ситуацијама. 
 

Уређење и локална самоуправа у Холандији 
 
Холандија је по политичком уређењу уставна парламентар-

на монархија. Законе доноси Парламент, а он се састоји од Сената 
и Представничког дома. Сенат чине представници покрајина, док 
су у Представничком дому представљени грађани. Извршну власт 
врши Влада Краљевине Холандије. Без обзира на чињеницу да је 
Амстердам главни град Холандије, у Хагу су смештене све држа-
вне институције и амбасаде страних држава. 

Површина Холандије је 41.864 квадратна километра. У 
2008. години Холандија је имала 16,4 милиона становника, па је 
према величини територије најгушће насељена држава Европе 
(Гединимас, 2015:50-52). 

Сви политички системи, без обзира на унутрашње уређење, 
најчешће су легислативно подељени на општине, регионе и це-
нтралну власт. Између држава постоје неке сличности у организа-
цији локалне самоуправе. То се односи на положај овог нивоа 
власти у политичком систему. У већини држава локалну власт, у 
зависности од политичког уређења, бира локално становништво. 
Локалне власти у свим државама носе одређен ниво одговорности 
за одлуке које се односе на њихово функционисање. Негде таква 
одговорност укључује, на пример, полицију, социјалну помоћ или 
економски развој (Teune, 1995:15-16). 

Основне јединице локалне самоуправе које се најчешће по-
јављују у организацији овог нивоа власти су општине и региони. 
Општина је најнижи ниво локалне самоуправе и представља њену 
основну јединицу. Величина општинске територије се разликује 
од општине до општине. Ради ефикаснијег функционисања, у са-
временом развоју локалне самоуправе све чешће долази до шире-
ња територије општина. За разлику од општина, региони су најви-
ши ниво организације локалне самоуправе. Због старих начина 
уређења држава, где су региони били само још један облик це-
нтралне власти, овај ниво локалне самоуправе и данас најчешће 
садржи две врсте функција, односно функције централних и 
органа локалне самоуправе. Регион најчешће обухвата територије 
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које су економски и географски сродне. Овлашћења које региона-
лне власти данас најчешће имају омогућавају успешну реализаци-
ју важних политичких, економских и социјалних програма (Ђо-
рђевић, 2002: 59:64). 

Холандија је по политичком уређењу конститутивна мона-
рхија. Ова држава је децентрализована и административно поде-
љена на општине и регионе. Аутономија општинских и региона-
лних власти у Холандији и надлежности које из те аутономије 
произлазе засноване су на Закону о општинама и Закону о 
провинцијама. Подела надлежности са централним властима за-
снована је на посебним законима који се односе на одређене обла-
сти. Послови који се обављају на бази поделе надлежности између 
различитих нивоа власти имају већи значај у односу на послове 
који су у искључивој надлежности општинских и регионалних 
власти (http://www.localdemocracy.info/wp-content/uploads/2014/04/059-
VNG-Appendix.docx, доступно 16. 9. 2016). 

На територији Холандије тренутно постоји 390 општина. 
Локални савет је руководећи орган општине и има одлучујућу 
улогу. У Закону о општинама наводи се да локални савет 
представља све грађане који живе на територији општине. Број 
одборника Локалног савета разликује се од општине до општине, 
у зависности од броја становника (Municipalities Act, 2013:Sect. 7. 
and 8). Чланови Локалног савета су одборници изабрани на четири 
године преко система пропорционалне заступљености. Локални 
савет има овлашћења да доноси све главне општинске одлуке и 
има надлежност да доноси подзаконске акте. Локалним саветом 
председава градоначелник. Одбор градоначелника и одборника је 
извршни орган општине. Одбор припрема и спроводи одлуке 
Локалног савета и одговоран је за спровођење политике 
централних власти на локалном нивоу. Број одборника у овом 
органу разликује се од општине до општине, а одборници се 
бирају из редова Локалног савета на период од четири године. 
Градоначелник председава Локалним саветом и одбором градона-
челника и одборника. Градоначелника формално именује влада на 
предлог Локалног савета на период од шест година. У надлежност 
општинских власти спадају многе области, а неке од њих су јавна 
безбедност и ред и управљање катастрофама (Local and Regional 
Government in Europe: Structures and Competences, 2016:59). 
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Локални савет може да оснива комитете ради припреме 
реализације својих одлука, као и због консултација са извршним 
властима у општини. У формирању комитета Локални савет ће 
утврдити дужности, овлашћења, састав и процедуре тог комитета. 
Извршне власти у општини такође имају право да формирају своје 
комитете по истим правилима и по истом принципу (Municipalities 
Act, 2013:Sect. 81, para. 1. and 3, Sect. 81, para. 1). 
 

Овлашћења регионалних власти у Холандији 
 
Холандија је административно подељена на покрајине, 

односно регионе. Сваки регион има регионално веће, извршни 
одбор и краљевог/краљичиног комесара. Као и у случају општина, 
број чланова регионалног већа варира у зависности од броја 
становника који живе на територији тог региона (Provinces Act, 
2014:Sect. 6. and 8). Тренутно, Холандија је подељена на 12 
региона. Регионална већа су законодавна тела у регионима. 
Њихови чланови бирају се на директним општим изборима, а 
мандат им траје четири године. Регионална већа имају овлашћења 
да доносе подзаконске акте и њима председава краљичин/краљев 
комесар. Извршни одбор има улогу извршног органа региона. Овај 
орган припрема и спроводи одлуке регионалних већа и одговоран 
је за извршавање државне политике на регионалном нивоу. 
Извршни одбор се састоји од краљичиног/краљевог комесара и од 
три до девет чланова које именује регионално веће. Краљи-
чин/краљев комесар председава Извршним одбором и именује га 
влада на период од шест година на предлог регионалног већа 
(Local and Regional Government in Europe: Structures and 
Competences, 2016:60). 

Регионално веће, као и случају локалних савета општина, 
може оснивати различите комитете у складу са сопственим потре-
бама и по истим принципима. Исто право имају и извршне власти 
региона. Оснивање комитета на територији региона обавља се на 
исти начин као и на територији општина (Provinces Act, 2014:Sect. 
80, para. 1 and 3, Sect. 81, para. 1). 

Током 2011. године у Холандији је одлучено да се смањи 
број надлежности општина у вези са функционисањем 
ватрогасних јединица. Донета је одлука да се обавезе у вези са 
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ватрогасним јединицама доделе регионалним властима. Тиме су 
увећане надлежности и обавезе регионалних власти у области 
безбедности. Још један ефекат који је овом одлуком постигнут 
јесте увећавање капацитета безбедносних региона 
(https://www.government.nl/latest/news/2011/03/18/the-duties-of-the-fire-
brigade-transferred-from-the-municipalities-to-the-safety-regions, доступно 
7. 9. 2016). 
 

Шта су безбедносни региони? 
 

У надлежност општинских извршних органа спада: ватро-
гасна служба, управљање катастрофама и кризним ситуацијама и 
медицинска помоћ. Општински извршни органи одговорни су за 
организацију наведених служби и деловања у наведеним ситуаци-
јама. То су задаци и овлашћења које општине преносе безбеднос-
ним регионима. Градоначелник наставља да буде надлежан за 
ватрогасну службу и задржава овлашћења да издаје наређења 
уколико постоји опасност. Та овлашћења укључују издавање 
наређења која се односе на: евакуацију стамбених зграда, затва-
рање улица и удаљавање лица која онемогућавају гашење пожара. 
Градоначелник задржава врховну команду и зато је у могућности 
да издаје налоге организацијама које иначе нису под његовом на-
длежношћу, али које учествују у борби против катастрофа. 

Извршне власти општина које припадају региону 
састављају заједничке прописе о оснивању јавног органа који је 
одређен као безбедносни регион. Безбедност спада у надлежност 
локалних власти, али су општине често сувише мале да би биле 
способне да се на адекватан начин припреме за све врсте пожара, 
катастрофа и криза. Поред тога, катастрофе и кризе понекад нису 
проблем само једне општине, већ могу да погоде више општина 
истовремено. Безбедносни регион је облик проширене локалне 
самоуправе. Сваки безбедносни регион има заједничке прописе 
као свој законски темељ. Закон обавезује општине да доносе такве 
заједничке прописе у којој је свака општина учесник. То значи да 
свака општина дели одговорност са другим општинама када је у 
питању административно и организационо управљање безбедно-
сним регионом. Сваки безбедносни регион у Холандији мора 
имати адекватно припремљену професионалну организацију за 
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случај катастрофа и управљање кризама. Комбиновањем снага на 
регионалном нивоу службе за ванредне ситуације могу бити боље 
припремљене за претње као што су велики пожари, несреће 
широких размера, тероризам, пандемије или нуклеарне несреће. 
Зато је надлежни управни орган дужан да утврди кохерентну 
политику за све хитне службе (Safety Regions Act, 2013:11-13). 

Треба истаћи и промене по положај и утицај јединица 
локалне самоуправе које су оснивањем безбедносних региона 
изазване, а које би могле да се окарактеришу као ограничавајуће. 
Наиме, до 2010. године јединице локалне самоуправе у Холандији 
имале су кључну улогу у припреми планова у случају криза и 
ванредних ситуација. Током 2010. године, у складу са Законом о 
безбедносним регионима, те одговорности су пренете са локалног 
на регионални ниво власти. Дакле, ради се о безбедносним 
регионима. Безбедносни регион представља облик сарадње јавних 
управа села и градова у области криза и ванредних ситуација на 
територији региона у чијем се саставу налазе. Најважнији циљ 
доношења Закона о безбедносним регионима је јачање спремности 
јавних служби у случају криза и ванредних ситуација. Локалне 
власти у Холандији имају високу аутономију и велики утицај на 
питања од локалног значаја на својој територији. Безбедносни 
региони представљају функционални ресорни ниво спровођења 
јавних политика. Успостављање безбедносних региона који 
преузимају надлежности локалне самоуправе има као последицу 
промену облика и структуре локалне самоуправе. Наведене 
промене могу бити посматране као један облик реформе система 
локалне самоуправе. Те промене утичу на смањење утицаја 
јединица локалне самоуправе на политику у вези са безбедносним 
регионима. Један од кључних разлога за то је чињеница да унутар 
безбедносних региона постоје бројни учесници. Тиме је положај 
јединица локалне самоуправе у оквиру безбедносних региона 
постао још комплекснији (Van Wijngaarden, 2013:1-2). 
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Организација безбедносних региона 
 
Управни одбор је главни и одлучујући орган сваког безбе-

дносног региона и чине га градоначелници општина учесница. 
Председник Управног одбора безбедносног региона је један од 
градоначелника и он се на то место именује краљевским декретом. 
Безбедносни регион утемељен је на заједничким прописима. Да би 
се осигурала административна власт безбедносног региона, 
Управни одбор доноси одлуке већином гласова. Ако су гласови 
изједначени, председник Управног одбора има одлучујући глас. 
Управни одбор безбедносног региона мора бити способан да 
одговори на веома широк спектар катастрофа и криза, па је зато 
неопходно да своје активности координира са многим странама 
учесницама. Партнери који учествују у решавању криза позивају 
се да учествују на састанцима Управног одбора када је њихово 
присуство неопходно због дневног реда састанка. 

Задаци Управног одбора безбедносног региона су: (1) сна-
бдевање у случају пожара, природних катастрофа и постојања ри-
зика од појаве криза; (2) саветовање надлежних органа о ризицима 
у вези са пожарима, катастрофама и кризама; (3) саветовање оп-
штинских извршних органа о ватрогасној служби; (4) набавка и 
подела комуналне опреме; (5) припрема за гашење пожара и реа-
говање на веће инциденте и организовање управљања катастрофа-
ма и кризним ситуацијама; (6) успостављање и одржавање фу-
нкционисања ватрогасне службе; (7) успостављање и одржавање 
функционисања организације здравствене помоћи на регионалном 
нивоу; (8) обезбеђивање адекватног простора за случај инцидента 
и (9) редовна достава и проток информација у оквиру служби 
безбедносног региона (Van Wijngaarden, 2013:15-16). 

Управни одбор безбедносног региона усваја план активно-
сти најмање једном у четири године. Овај план се усваја у складу 
са задацима безбедносног региона. План активности у вези са сва-
ким могућим догађајем мора да садржи: (1) опис оперативног де-
ловања служби и организација безбедносног региона, укључујући 
полицију, као и општина у оквиру управљања катастрофама и 
кризама; (2) план вежби и (3) време одзива ватрогасне службе, као 
и опис објеката и мера неопходних да би ватрогасна служба могла 
да буде у стању да испуни наведено време (Act of 11 February 
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2010, containing provisions for the fire services, disaster management, 
crisis management and medical assistance (Security Regions Act), 
2010:Section 14, para. 1. and 2). 

Поменути план активности делом ће бити заснован на про-
филу ризика који утврђује Управни одбор безбедносног региона. 
Утврђивање профила ризика састоји се од: (1) прегледа ситуација 
високог ризика унутар безбедносног региона које могу да резулти-
рају пожарима, непогодама или кризама; (2) прегледа типова 
пожара, катастрофа и криза које се могу појавити на територији 
безбедносног региона и (3) анализе која укључује отежавајуће 
околности и процену последица различитих врста пожара, катас-
трофа и криза. Управни одбор безбедносног региона утврђује про-
фил ризика након консултација са саветима општина учесница. 
Најмање једном годишње Управни одбор безбедносног региона 
позива субјекте који могу бити укључени у решавање могуће ка-
тастрофе и кризе у региону на заједничке консултације о ризици-
ма у региону (Act of 11 February 2010, containing provisions for the 
fire services, disaster management, crisis management and medical as-
sistance (Security Regions Act), 2010:Section 15, para. 1, 2, 3. and 5). 

Управни одбор безбедносног региона усваја кризни план 
најмање једном у четири године, који ће у сваком могућем догађа-
ју садржати опис организације, надлежности, задатака, овлашћења 
и одговорности у оквиру управљања катастрофама и кризама. 
Кризни план садржи опис организације, одговорности, задатака и 
овлашћења и надлежности у вези са предузетим мерама и објекти-
ма које ће обезбедити општине у оквиру управљања ванредним и 
кризним ситуацијама. Такође, кризни план ће садржати споразуме 
закључене са осталим странама које ће бити укључене у управља-
ње могућим кризама (Act of 11 February 2010, containing provisions 
for the fire services, disaster management, crisis management and 
medical assistance (Security Regions Act), 2010:Section 16, para. 1. 
and 2). 

Савет за безбедност се састоји од 25 чланова који уједно 
председавају безбедносним регионима и функционише као нацио-
нална платформа за безбедносне регионе. Савет за безбедност 
представља консултативно тело за безбедносне регионе, али је 
истовремено и место контакта за холандског министра за безбе-
дност и правду када се доносе споразуми у вези са управљањем 
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катастрофама и кризама. Поред наведених улога, Савет за безбе-
дност обезбеђује обуку за ватрогасне официре, испите за припа-
днике ватрогасне службе, издавање сертификата, стицање и шире-
ње знања и стручности, потребне стручне материјале и слично 
(Safety Regions Act, 2013:16). 

 
Положај спасилачких служби у оквиру безбедносних 

региона 
 
Окосницу спасилачких служби у оквиру безбедносних ре-

гиона у Холандији чине ватрогасне јединице. Зато ће у оквиру 
овог дела рада фокус бити стављен на положај и улогу ових једи-
ница. 

Ватрогасна служба у Холандији састоји се од 450 
општинских и 25 регионалних бригада. Општинске ватрогасне је-
динице задужене су за основне дужности. Регионалне ватрогасне 
јединице имају шире дужности, међу којима је уклањање последи-
ца у случају ванредних ситуација широког обима (катастрофе). 
Свака општинска ватрогасна јединица јесте саставни део региона-
лне ватрогасне службе на чијој територији се налази. Регионалне 
ватрогасне службе, поред осталог, представљају основу органи-
зационе структуре и имају координациону улогу у припремама и 
деловању у случају ванредних ситуација. То укључује руковођење 
позивним центром за хитне ситуације, организовање курсева, 
спровођење обука и пружање помоћи општинским ватрогасним 
јединицама у опреми и људству. Такође, регионалне ватрогасне 
службе поседују специјалну опрему коју увек могу ставити на 
располагање општинским ватрогасним јединицама. Надлежност 
ватрогасних јединица није само борба са пожарима, већ и учешће 
у несрећама, катастрофама и кризама. У други сегмент дужности 
спада: подизање свести, превенција, припрема и уклањање 
последица. Подизање свести укључује пружање савета у вези са 
безбедношћу у насељима, на радним местима и на јавним 
просторима где грађани проводе највише времена. 
Идентификација ризика је најважнији део подизања свести 
грађана. Превенција подразумева спровођење активности које 
треба да спрече појаву ситуација које могу да доведу до појаве 
катастрофа и великих несрећа. Такође, то укључује и уклањање 
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могућности за избијање и ширење пожара. Превенција укључује и 
пружање савета како побољшати сигурност објеката од избијања 
пожара и ширење информација о превенцији пожара. Припрема 
подразумева припрему ватрогасаца за гашење пожара и деловање 
у случају несрећа, катастрофа и криза. То укључује обуку 
ватрогасаца, проверу ватрогасних капацитета и пружање 
информација од јавног значаја. Припрема обухвата и сталну 
контролу објеката у вези са лаким приступом ватрогасаца и 
ватрогасне опреме у случају пожара или других хитних ситуација. 
Уклањање последица подразумева све активности које треба 
спровести како би се што пре нормализовало функционисање 
погођених подручија. Те активности укључују бригу о 
повређеним цивилима и ватрогасцима, информисање људи у 
погођеним подручјима и процену ефикасности спроведених 
активности (Emergency response by fire brigade and medical services 
in the Netherlands: 2006, 15-17). 

Успостављање безбедносних региона директна је 
последица дугогодишње потребе да се појача сарадња у случају 
ванредних ситуација на регионалном нивоу. Зато су регионима 
дата већа овлашћења и повећан је број регионалних ватрогасних 
јединица. У оквиру безбедносних региона уређена је сарадња и 
усклађеност деловања ватрогасних јединица, полиције и 
медицинских служби. Сваки безбедносни регион има сопствени 
центар за хитне ситуације у коме оператери наведене три хитне 
службе међусобно сарађују и размењују информације. То је један 
од разлога због којег су безбедносни региони постали основа 
деловања у случају ванредних ситуација и несрећа широких 
размера. Такође, у функционисању сваког безбедносног региона 
учествују највиши представници ватрогасних јединица, полиције 
и медицинских служби на његовој територији.  Предности 
увођења безбедносних региона, односно наведене организације у 
њиховом функционисању, су: кратке линије комуникације, 
постојање директне везе, чвршћа сарадња, брже доношење 
одлука, брже распоређивање људства и опреме, јасније 
утврђивање надлежности, смањење бирократских процедура и 
стварање предуслова за ефикасније деловање на терену. Тиме се 
повећава сигурност грађана, јер ће у случају ванредних ситуација 
или сличних претњи деловање хитних служби бити брже и 
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ефикасније. Зато се може рећи да су безбедносни региони 
административно и оперативно средство у идентификацији ризика 
и ефикасном деловању у случају да неки од тих ризика прерасте у 
ванредну ситуацију или сличну опасност (Emergency response by 
fire brigade and medical services in the Netherlands: 2006, 36-37). 
 

Закључак 
 
Савремени изазови у вези са ванредним ситуацијама, 

несреће широких размера и кризе стављају пред државе захтев за 
реформу функционисања безбедносних служби. Холандија је 
повезала овај захтев са системом локалне самоуправе. У овој, као 
и многим државама, окосницу система за деловање у ванредним 
ситуацијама чине ватрогасне јединице. Такође, у овој држави 
ватрогасне јединице су у надлежости локалне самоуправе. Зато је 
укључивање јединица локалне самоуправе у нову организацију 
превенције и деловања у ванредним ситуацијама била логична 
последица. Специфичан модел поменуте организације оличен у 
формирању безбедносних региона представља новину у области 
организације хитних служби. У моменту појаве и током 
ванредних ситуација информације и успостављање сарадње 
између различитих служби су од кључног значаја. Безбедносни 
региони управо омогућавају бржу размену информација и лакше 
успостављање сарадње између хитних служби. Као што је 
примећено у раду, општине су у основи најважније јединице 
локалне самоуправе у организацији функционисања ватрогасних 
јединица и осталих хитних служби. Ипак, формирање 
безбедносних региона ставља већи акценат на коришћење 
капацитета регионалних власти. То је, наравно, далеко од 
централизације функционисања ватрогасних и других хитних 
служби, али говори о потреби за коришћењем већих ресурса у 
случају ванредних ситуација. Општине у Холандији и даље имају 
своју улогу у припремама и деловању током ванредних ситуација, 
али региони постепено заузимају све значајније место. Значај 
безбедносних региона лежи у чињеници да њиховим оснивањем 
није дошло до радикалне реформе у организацији и 
функционисању хитних служби. Они су само подлога за крупније 
промене у области припреме и одговора на ванредне ситуације у 
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смислу отклањања слабости и ефикаснијем деловању на старим 
основама. То је суштински боље решење од радикалних промена, 
јер није дошло до нарушавања постојећег система, већ само до 
његовог унапређења. Једино где ће временом вероватно доћи до 
значајнијих промена јесу надлежности општинских власти када је 
реч о хитним службама. Треба истаћи да ни те промене неће у 
потпуности избацити општине из система припреме и деловања у 
ванредним ситуацијама. Изгледа да ће општине само бити 
принуђене да више сарађују са вишим јединицама локалне 
самоуправе и осталим субјектима који имају своје место у области 
ванредних ситуација. Може се закључити да формирање 
безбедносних региона представља значајан напредак у 
обједињавању капацитета хитних служби за деловање у 
ванредним ситуацијама. Тиме се спречава преклапање дужности, 
умањује непотребно трошење капацитета и повећава ефикасност 
деловања. То доприноси бољем функционисању и сарадњи 
хитних служби у ванредним ситуацијама. Такође, може се рећи да 
безбедносни региони директно доприносе бољој заштити грађана 
у поменутим ситуацијама. 
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Safety regions in the Netherlands 
 

Abstract: Political, economic, social and environmental 
changes that accompany the development of the modern world, 
encourage states to implement changes in the security field. One of 
these countries is the Netherlands, which reformed its system of public 
security by introducing safety regions. The safety regions represent a 
new form of organization in the field of emergency and disaster. They 
are not a new level of local government but rather a new form of 
public policy that involves all levels of the system of local self-
government. Therefore, the mentioned regions have a direct impact on 
the establishment of a new form of organization of functioning of the 
local self-government, and their responsibilities in relation to 
emergency situations. This particularly applies to their powers 
regarding the fire brigades. The safety regions directly result in the 
reduction of municipal competencies and enlarge the jurisdiction of 
the region in preparations and actions in case of emergencies. 
However, it is the firefighting units that constitute the backbone of the 
preparation and response to emergencies. The main tasks of these 
units have not been changed by introducing safety regions, but there 
has been a shift in their management and directing their wider duties. 

Keywords: The Netherlands, local self-government, 
municipalities, regions, emergency situations, safety regions, 
firefighting units.  
 

  


