СВЕЧАНО ОТВОРЕНА ФАБРИКА
ИМИ ВУЧИЋ: ОТВАРАМО ВРАТА
21 ВЕКА
У Нишкој бањи, у индустријској зони Лозни калем, данас је отворена
филипинска компанија за електронске ауто-компоненте ИМИ. Свечаном
отварању присуствовали су Председник Србије Александар Вучић,
градоначелник Ниша Дарко Булатовић и менаџмент ИМИ-ја на челу са
директором глобалних послова ове компаније Артуром Таном.
Председник Вуцицћ је рекао да данас отварамо врата будућности 21
века и постајемо део глобалних трендова. Он је истакао да је поносан на
цицњеницу да је после две године посао на подизању ове фабрике приведен
крају, да је већ запослено 74 људи, углавном из Ниша и околине, а да ће их
бити и целих 1.200, уз могућност даљег раста броја запослених.
“Никад се нећу уморити долазака у Ниш и отварања нових фабрика”,
рекао је Вучић и додао да се запошљава све већи број људи, али да то није
довољно И да морамо и даље напорно да радимо.
Покушаћемо, додао је Председник, да од Ниша направимо регионални
индустријски центар и захвалан је Нишлијама који су оберучке прихватили
све инвеститоре на најбољи начин.
Председник је руководству ИМИ-ја поручио да ће увек имати помоћ
државе и локалне самоуправе, јер, каже, сви желимо већи профит, веће
зараде, веће запошљавање. . .
’’ ИМИ је иновативна компанија којој требају високоопбразовани људи,
што нама говори да нам треба реформа школства и високог образовања како
би одгворили тренутку и модерним трендовима.
Хоћу да се захвалим и нашим радницима који су почели да раде и онима
који ће тек почети, јер они репрезентују нашу земљу и показују да смо
способни за велике ствари“, приметио је Вучић.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић истакао је да се отварањем две

фабрике у Нишу за 24 сата, односно укупно шест у последњих неколико
година град “подиже” на мапи инвестиција, у њему се смањује
незапосленост и,на тај начин, даје допринос даљем развоју града и мења
слика југа и целе Србије.
“Подижемо све капацитете града, чинимо да привредни амбијент буде
конкурентнији, како бисмо привукли и нове инвестиције, за јосш већи раст и
развој”, рекао је Булатовић и нагласио да свега тога не би било без огромне
подршке државе, Владе и Председника Александра Вучића коме је посебно
захвалан на свему што је урадио за Ниш и југ земље, помажући, како каже,
новцем, инвестицијама, фабрикама, свиме што доприноси развоју.
’’Свака фабрика у Нишу је посебна, па и данас отворена “Ими”, која је
по дизајну фабрика будућности, по опреми модерна, значајна по висини
инвестиције, која је већа од 33 милиона и броју људи који ће ту радити, међу
којима ће бити и око 500 инжењера, што ће значити и веће приходе за буџет
града и државе.
Представници ИМИ-ја су истакли велику захвалност локалној
самоуправи и држави на свесрдној помоћи у реализацији овог великог
пројекта и поручили да фабрика, колико год да је модерна, не значи ништа
без људи, и да ће зато сви који буду радили у овом погону моћи да рачунају
на најбоље могуће услове рада.
Изградња фабрике трајала је мање од годину дана. Инвестиција је
вредна више од 33 милиона евра, а на око 14 000 квадратних метара
најсавременијих погона производиће се електронске компоненте за
аутомобилску и индустрију информационих технологија у Европи и земљама
где ИМИ имају своје погоне и пословне партнере.
У фабрици ће, у наредних неколико година, бити запослено око 1.250
радника до 2027. године, међу којима и велики број инжењера и
високообразованих стручњака свих профила.

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.

БУЛАТОВИЋ: НИКАДА БОЉА
САРАДЊА ГРАДА И ДРЖАВЕ
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић обишао је данас, са сарадницима,
фабрике Цумтобел и ИМИ у којима су у току завршне припреме за званично
отварање сутра, односно у суботу.
Свечано отварање и почетак рада погона аустријског гиганта на пољу
индустрије осветљења и расвете, Цумтобел, заказано је за сутра, а
свечаности ће присуствовати и Председник Републике Србије Александар
Вучић, што је још један доказ никада боље сарадње Града и Државе, поручио
је Градоначелник Булатовић
”Ово ће за Ниш бити велики викенд и велики празник, рекао бих.
Ово ће бити пета и шеста фабрика које се отварају у последње две
године у Нишу. То је јако значајно за град који не памти толико
значајну подршку Државе, Владе, лично Председника Републике.
Велики број значајних инвестиција, смањивање броја незапослених,
повећање броја запослених у истом тренутку, подршка локалним
пројектима,…. и заиста све то нас храбри, и даје наду да наш град
стаје чврсто на своје ноге и да почиње да се развија на задовољство
свих грађана Ниша”, рекао је Градоначелник Булатовић.
Обилазећи фабрику ИММИ у индустријској зони Лозни Калем, у коју ће
филипински инвеститор у наредних 10 година уложити 30 милиона Евра, и
која ће запослити и велики број инжењера и висококвалификованих људи,
Булатовић је рекао да је задовољство видети нове технологије у Нишу и да је
то пут којим ће Град Ниш и Држава Србија ићи убудуће, како би се и што
већи број младих, високо образованих људи, задржао у својој земљи.
”У ове две компаније ускоро ће ући близу шест стотина нових
инжењера. То је јако значајно, како бисмо сачували управо оне људе
који су нам деценијама одлазили из нашег града и наше земље.
Стварају се услови да људи могу овде да живе и раде, да имају добра

примања и могућност да се усавршавају и баве науком и развојем. Све
то ствара нову слику Ниша и у овом погледу”, поручио је Градоначелник
Булатовић.
Он је данас обишао и Булевар Цара Константина чија је реконструкција
завршена, и истакао да је чак два месеца пре рока завршен и кружни ток
код скретања за Цумтобел, који је важан за несметано одвијање саобраћаја у
овом делу града.
”Ужурбано се ради и на обележавању хоризонталне
сигнализације и на завршетку бициклистичке и пешачке стазе на овом
потезу, а чим се то заврши, настављају се радови и даље ка насељу
Никола Тесла, што ће овај део Ниша значајно унапредити и учинити
савременијим”, рекао је Градоначелник.

Иван Михајловић нови директор
РРА „Југ“
Одлуком Скупштине Регионалне развојне агенције „Југ“ за новог дирекотора
постављен је Иван Михајловић ,досадашњи менаџер Сектора за развој
економије и људских ресурса .
Заменик градоначелника проф.др Милош Банђур представио је новог
директора ове агенције као човека чији је сектор једини постигао запажене
резултате у претходном периоду и да је његово ангажовање на новој
позицији веома важно ,јер агенцију очекује у јануару процес реакредитације
на нови петогодишњи период,па је постављање човека који добро познаје
посао био приоритет.
Према његовим речима Скупштина РРА „Југ“ је једногласно пре постављања
новог директора сменила досадашњег директора Бојана Аврамовића.
„Представници локалних самоуправа и невладиних организација који чине
Скупштину РРА „Југ“ били су једногласни у одлуци да се са места директора
смени Бојан Аврамовић,јер током његовог мандата Регионална развојна
агенција „Југ“после два пропала јавна позива за нову регионалну депонију
„Келеш“, од 2015. године до данас, ништа није предузела,“рекао је заменик

градоначелника и додао да такође ,ван оних средстава које обезбеђују
локалне самоуправе од чега Град Ниш издваја две трећине средстава,сама
агенција није ништа приходовала током прошле године.
„Ако узмемо у обзир и да су истовремено четири општине (Куршумлија,
Прокупље, Бабушница и Алексинац) су иступиле из чланства, уз
образложење да чланство у Регионалној развојној агенцији „Југ“ Ниш њима
производи само трошкове плаћања чланарине, без повратне користи за
чланове друштва и да су иступање најавиле и остале локалне
самоуправе,онда је јасна оправданост одлуке скупштине да смени
досадашњег директора“рекао је заменик градоначелника.

Састанак са амбасадором Египта
У Градској кући у Нишу данас су се састали његова екселенција амбасадор
Египта у Србији
Амр Алгувејли и градоначелник Ниша Дарко
Булатовић.Повод сусрета је округли сто на тему сарадње привредника из
Ниша и њихових колега из Египта који се одржава у просторијама Привредне
коморе у Нишу.Амбасадор Египта је предочио градоначелнику детаље везане
за овај састанак на којем ће бити размотрене могућности привредне сарадње
ове велике афричке земље и југоистока Србије.После првог сусрета
градоначелника и амбасадора Алгувејлија пре неколико месеци ,већ су
направљени први кораци у сарадњи пре свега на пољу културе.
Тако је недавно признати египатски сликар одржао радионицу у Нишу , а
очекује се успостављање сарадње и са познатим египтолозима и
стручњацима за древну историју Египта.
Амбасадор је градоначелнику упутио и позив да са делегацијом привредника
из Ниша борави марта месеца наредне године у Каиру,где се одржава
традиционални годишњи сајам посвећен развоју привреде и новим
технологијама.

Отворена
манифестација
„Откријте традицију“на локацији
„Видриште“
На простору „Видриште“ у близини Миљковца одржана је манифестација
„Откријте традицију“ која представља део пројекта „Туризам и традиција
разнобојно,забавно,атрактивно“.
Овај догађај као део ИПА програма заједно реализују Градска општина
Црвени крст уз помоћ Града Ниша и партнери из обласне администрације
Перник из Републике Бугарске.
Гости манифестације су дочекани у традиционалним ношњама са погачом и
сољу,а на неколико пунктова били су постављени и штандови са народним
рукотворинама и производима базираним на традицији српског и бугарског
народа.
Присутне су поздравили представници општина Црвени крст и Перника ,а
манифестацији је присуствовао и градоначелник Ниша Дарко Булатовић .
За све посетиоце приређен је и пригодан културно-уметничи програм , а на
самом улазу у Видриште постављена је мапа са тачним локацијама
природних и спортских локација на овом подручију.

Уручена

награда

“Рамонда

сербика”
Нишки песник и романсијер Звонко Карановић добитник је овогодишњег
признања “Рамонда сербика” које се додељује за целокупно књижевно дело
и допринос књижевности и култури, саопштио је жири.
Одлуку да награда припадне Карановићу једногласно је у Нишу донео жири у
саставу Јелена Младеновић, Зоран Пешић Сигма и прошлогодишњи лауреат
Владимир Копицл.
Награду је у име Града Ниша уручила градска већница Јелена Митровски.
Како се наводи у образложењу жирија, пресудни разлози за то да се награда
додели Карановићу “свакако нису то што се овај изражајно самосвојан, а
уједно крајње иконичан представник своје генерације, ближи прагу нападне
животне зрелости кад је стваралачку већ увелико остварио, као ни то што он
стабилности књижарских полица Србије прети са умало пола метра поезије и
романа објављених од 1990. године наовамо”.
Звонко Карановић је рођен 1959. у Нишу. Пише поезију и прозу.
Објављивао је у свим најзначајнијим књижевним часописима старе и нове
земље, као и у многим часописима у иностранству. Песме су му преведене на
шеснаест језика.

Дан без аутомобила
У оквиру Европске недеље мобилности Град Ниш је, као и претходних година,
узео активно учешће у међународној кампањи чији је мото ове године
„Комбинуј и крећи се“.
Циљ је да се кроз промотивне манифестације и спровођење мера учини
покушај да се смањи коришћење путничких аутомобила и побољшају услови

за јавни саобраћај, кретање бициклиста и пешака.
Овим поводом одржана је манифестација „Дан без аутомобила“ па су улице
Вожда Карађорђа и Генерала Милојка Лешјанина биле затворене на потезу
од „Уреда“ до „Суда“.
Учешће на манифестацији су узели бројни
предшколског и школског узраста;

спортисти као И деца

У име Града Ниша присутне је поздравио заменик градоначелника проф.др
Милош Банђур, а затим је одржана рекреативна бициклистичка вожња од
Трга Краља Милана, улицама Стефана Првовенчаног, 7. јули и Булевар
Немањића до Дома здравља, улицом Војводе Мишића до раскрснице Црвени
певац и улицом Вожда Карађорађа назад до Трга Краља Милана.
На званичном отварању манифестације, поред заменика градоначелника
присутнима су се обратили Јоаким Ваерн, заменик амбасадора Шведске у
Србији и Клара Даниловић, саветница за област урбанизма и становања у
Сталној конференцији градова и општина.
Ову традиционалну манифестацију организовали су ЕУ инфо Кутак И Град
Ниш.

65.година
неурологију

Клинике

за

На кеју код Официрског дома одржана је свечаност којом је обележено
65.година од оснивања нервног одељења у нишком клиничком
центру,претече данашње Клинике за неурологију.
У име Града Ниша присутне је поздравио градоначелник Дарко Булатовић
који је честитао запосленима на клиници значајан јубилеј и истакао важност
ове веома сложене медицинске гране која се бави збрињавањем пацијената
са неуролошким проблемима.

Упоредо са обележавањем вредног јубилеја одржава се и стручни скуп под
називом „Од дескрипције до интервенције“на којем учествују лекари и
техничко особље из Ниша ,али и осталих градова Србије.
Током 65.година постојања Клиника за неурологију изнедрила је велики број
реномираних стручњака и представља значајну медицинску установу из ове
области ка којој гравитира велики број грађана југоистока Србије.
На кеју код Официрског дома одржана је свечаност којом је обележено
65.година од оснивања нервног одељења у нишком клиничком
центру,претече данашње Клинике за неурологију.
У име Града Ниша присутне је поздравио градоначелник Дарко Булатовић
који је честитао запосленима на клиници значајан јубилеј и истакао важност
ове веома сложене медицинске гране која се бави збрињавањем пацијената
са неуролошким проблемима.
Упоредо са обележавањем вредног јубилеја одржава се и стручни скуп под
називом „Од дескрипције до интервенције“на којем учествују лекари и
техничко особље из Ниша ,али и осталих градова Србије.
Током 65.година постојања Клиника за неурологију изнедрила је велики број
реномираних стручњака и представља значајну медицинску установу из ове
области ка којој гравитира велики број грађана југоистока Србије.

