
Хемофарм концерн 

Добитник специјалне награде — Повеље Културно-просветне заједнице Београда, за изузетан  
допринос култури, науци, просвети и хуманитарним акцијама. 

Хемофарм концерн је у пословном Трећи правац се односи на побољшасвету, али и широј 
јавности познат као ње стандарда кроз изградњу насеља, стабилна фирма изузетног развојног 
дечјих игралишта, стипендија средњозамаха, која држи корак са савреме-школцима и 
студентима. ним токовима технолошке примене у Хемофарм кроз своју Фондацију 
реафармацеутској индустрији, а тиме и лизује многе хуманитарне акције а повисоким 
квалитетом производа. Имиџ успешне, модерне компаније прати и уважавање кадровског 
потенцијала и друштвене одговорности коју годинама испољава.

Стална брига пословодства Хемофарма о упосленима проширила се временом и на окружење. 
Годинама је пружана знатна подршка многим сегментима живљења суграђана, а временом и 
знатно шире. Почетком последње деценије прошлог века и догађања на овим просторима још 
изразитије су наметнула, уз редован, хуманитарни аспект деловања. Показало се неопходним да 
се помоћ која се пружа институционализује. По препоруци руководства, уз дужну подршку 
упослених, основана је Фондација Хемофарм.

Фондација делује у три правца. С једне стране је пружање хуманитарне помоћи, са друге стране 
је допринос афирмацији позитивних тенденција у развоју науке, образовања, културе и спорта, 
било да је реч о подршци младим талентима, удружењима или институцијама и установама 
културе. 

Трећи правац се односи на побољшање стандарда кроз изградњу насеља, дечјих игралишта, 
стипендија средњо школцима и студентима. Хемофарм кроз своју Фондацију реализује многе 
хуманитарне акције а посебно треба истаћи бригу о 3500 прогнаника пристиглих у Вршац из 
Хрватске,
након акције Олуја, и велику хуманитарну акцију, названу Деци с љубављу. Акција је трајала 
током целе 1994. године и у њу су били укљу чени и Хемофармови ино-партнери. 

Прикупљена је помоћ у одећи, храни, лековима и новцу у вредности од око 1.500.000 марака.
Другом акцијом широких размера, Пружимо руку пријатељства, насталу почетком априла 1999. 
године, у време бомбардовања, анимирани су наши сународници које живе у иностранству, 
странци, Хемофармови партнери, и бројна хуманитарна удружења. Фондација организује 
хуманитарне концерте, аукцијске изложбе и спортске приредбе преносећи своју мисију на 
окружење. Хемофарм са Фондацијом чинио је и чини много за развој спорта. Има и истоимени 
кошаркашки клуб, са женском и мушком екипом, јуниорима и целом школом кошарке. 
Саградили су Центар Миленијум који у свом саставу има савремену спортску салу са пуно 
садржаја, који осим за спортске, служе и за све друге манифестације забавног и културног 
садржаја. Само у прошлој години у Центру Миленијум одржано је преко 260 концерата и 
филмских пројекција, којима је присуствовало више од пола милиона посетилаца. Хемофарм 
кроз своју Фондацију помаже школама, установама културе, аматерским културно-уметничким 
друштвима, али и Србима у Румунији, било у опремању, адаптацији или новчаним средствима. 
Треба истаћи покровитељство вршачког Народног позоришта, што доприноси квалитетнијем 
функционисању Позоришта “Стерија” и традиционални међународни фестивал фолклора под 
називом Вршачки венац.

Хемофарм је покровитељ и донатор многих књига наших најпознатијих песника, филмова, 
изложби слика, уметничких програма и концерата, позоришних представа, музејских изло жби и 



др. у Београду и Србији. Фондација Хемофарм у свом власништву поседује и Радио Вршац и ТВ 
Банат чиме постиже велику афирмацију својих акција и информисаност тог подручја.

Културно-просветна заједница Београда, посебно истиче значај очувања најпрестижнијег 
песничког признања – Награда Васко Попа. Пре више од десет година, руководство Културно- 
-просветне заједнице Београда је посетило Миодрага Бабића – “алфу и омегу” Хемофарма, са 
темом опстанка и очувања награде Васка Попе, најпознатијег Вршчанина и једног од 
најистакнутијих српских писаца. Захваљујући разумевању и визији Миодрага Бабића ову 
значајну награду сада додељује Фондација Хемофарм. 

Колико је ово значајно за Културно- просветну заједницу Београда, најбоље илуструје податак да 
је Васко Попа, 1970. године као члан Председништва, био идејни творац установљавања сада, 
најпрестижније награде Златни беочуг. Прошле године установљена је Задужбина Доситеј 
Обрадовић чији је утемељивач Хемофарм концерн, док је Фондација Хемофарм међу првим 
оснивачима, заједно са Матицом српском, Културно-просветном заједницом Србије и 
Институтом за књижевност и уметност. 

 






