ОТВОРЕНА ФАБРИКА ЦУМТОБЕЛ
У Нишу је данас свечано отворена најновија фабрика из система
аустијске компаније Цумтобел, за производњу ЛЕД расвете, и у
којој већ ради 300 запослених, а када буде радила пуним
капацитетом биће их 1100.
Свечаном отварању фабрике присуствовао је Председник Републике
Србије Александар Вучић који је истакао да је припрема за
долазак Цумтобела трајала две и по године, а само преговори
више од годину дана.
”Срећан сам јер је Србија успела да, поред много других земаља
понуди најбоље услове и привуче овако великог и важног
инвеститора. Јака је била конкуренција и међу градовима у
Србији, и драго ми је да је одабран управо Ниш. Ово је
осамнаести дан, у претходне две године, који проводим у Нишу,
и ово је, мислим, пета фабрика коју отварамо”, рекао је
Председник Вучић и поручио да се око 55 одсто свих годишњих
инвестиција на Западном Балкану реализује у Србији и да су
морале да буду донете тешке мера да би земља дошла у ту
ситуацију да се скоро свакодневно отварају нове фабрике.
”Све то радимо да обезбедимо будчност за нашу децу. У наредним
годинама повећаваћемо плате и пензије да би почели да враћамо
наше људе из иностранства, казао је Вучић.
Цумтобел је једна од водећих компанија по иновативним решењима
за расвету и запошљава око 7000 људи у 14 погона на четири
континента, рекао је председник Надзорног одбора компаније
Цумтобел, Јург Цумтобел и захвалио Председнику Вучићу и
Градоначелнику Дарку Булатовићу и подршци са свих страна и
нагласио да све то не би било могуће да није било интензивне
сарадње са свих страна.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић је рекао да је ово још
један диван дан за Град НИш, као и да је у последње две године
таквих дана било много. Он је истакао да град Ниш пружа пуну
подршку политици државе и да су увођење мера подстицаја за
микро, мала и средња предузећа, и субвенција за запошљавање по
чему је Ниш водећи у Србији, допринос Ниша држави, и да не би

могло све то да се оствари без јаке подршке.
”Држава помаже Град Ниш кроз пројекте са 50 или 100 одсто
бесповратних средстава и директну помоћ буџету. То Ниш не
памти у последњих најмање неколико деценија. Сви заједно
улажемо напоре и капацитете, и улагаћемо и даље, како би
подигли град и југ Србије”, поручио је Булатовић.
Градоначелник истиче да ће велелепни погон Цумтобела
обезбедити 1100 породица, као и да ће ти приходи и порези
увећати и буџет Града.
”Знамо да сте аустријски гигант, светски гигант у тој области
и ми смо поносни што сте део капацитета преселили у Ниш”,
нагласио је Градоначелник Ниша.
Иначе, фабрика Цумтобел изграђена је у најновијој
индустријској зони у Нишу, на простору некадашњег
Виноградарског института. Простире се на око 40 000 квадратних
метара, а укупна вредност инвестиције је око 30 милиона Евра.

Министри за ЕУ интеграције
Србије и Аустрије одржали
састанак у Нишу
Министарка за европске интеграције Јадранка Јоксимовић састала
се данас у Градској кући у Нишу са министром Аустрије за ЕУ,
културу и медије Гернотом Блумелом.
Састанак у Нишу уприличен је уочи отварања аустријске фабрике
“Цумтобел” чије ће постројење радити у
индустријској зони
Ниша,на потезу према Нишкој бањи.
После састанка минитарка Јоксимовић је истакла да се
разговарало о европском путу Србије и даљем унапређењу
економске сарадње између две земље.”Очекујемо отварање најмање
3 нова поглавља до краја године”,рекла је минситарка и
нагласила да је Аустрија искрени савезник Србије на европском

путу.Према њеним речима када су економски односи између две
земље добри,онда је јасно да и политички односи јачају.
Минитар Гернот Блумел рекао је да је Аустрији веома важно да
западни Балкан и Србија буду интергрисани у ЕУ.Према његовим
речима отварање фабрике “Цумтобел” је јасан сигнал да је
Србија један од главних аустријских партнера на дуже стазе.
Тренутно је Аустрија земља са највећим бројем инвеститора који
послују у Србији,а још једна реномирана компанија из ове земље
почиње са радом управо у Нишу.

