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СРПСКО РУСКИ ХУМАНИТАРНИ ЦЕНТАР 
Булевар Николе Тесле бб 
18000 Ниш 
Тел: 018/4528 151 
Фах: 018/4287 430 
Е-маил: centar@ihc.rs 
Web: www.ihc.rs 

Српско – руски хуманитарни центар је међувладина непрофитна 
организација која користи права правног лица и регистрован је у 
Републици Србији у складу са њеним законодавством, 
територијално налази се у Нишу, у Републици Србији. 

Центар је основан у циљу обезбеђивања хуманитарног реаговања 
у ванредним ситуацијама на територији Србије и других држава 
Балканског региона. Центру је поверено испуњавање следећих 
задатака: 

 предузимање мера за спречавање и уклањање последица 

ванредних ситуација, укључујући гашење пожара; 

 пружање хуманитарне помоћи становништву погођеном 

ванредним ситуацијама; 

 реализација заједничких пројеката и програма на територији 

Републике Србије и других држава на Балканском региону, 

укључујући пројекте и програме у хуманитарном разминирању; 

 обука и усавршавање специјалиста у области спречавања и 

уклањања последица ванредних ситуација; 

 испитивање и демонстрација савремених ватрогасно-спасилачких 

и средстава и технологија; 

 испуњавање других задатака који нису у супротности са циљевима 

оснивања Центра. 

 
The Russian Serbian Humanitarian Center is an intergovernmental 
humanitarian non-profit organization, legal entity, registered in the 
Republic of Serbia according to its legislation. It is located in Nish, 
Republic of Serbia. 
The Center is established to sustain humanitarian response in 
emergency situations on the territory of Serbia and other countries of 
the Balkan region. It is to accomplish the following tasks: 
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 participating in the activities of the prevention and emergency 

situations elimination, including the fire-fighting operations; 

 providing the humanitarian aid to the population suffered the disaster; 

 implementation of the joint projects and programs in the territory of 

the Republic of Serbia and other countries of the Balkan region, 

including projects and programs of humanitarian mine clearing; 

 training and professional development of specialists in the field of the 

prevention and elimination of emergency situations; 

 testing and demonstration of modern fire-fighting and rescue 

technologies; 

 performing other tasks which do not contradict the purposes of the 

Center’s establishment. 

 

 



 

 

 



 

 


