НОВИ АУСТРИЈСКИ АМБАСАДОР
ПОСЕТИО НИШ
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић примио је новог Амбасадора
Републике Аустрије у Србији, Његову Екселенцију амбасадора Николауса
Лутеротија.
Градоначелник је амбасадору Лутеротију представио пројекте које град НИш
спроводи, истакавши да је након финансијске консолидације град започео
велики инвестициони циклус, као и да се много улаже у уређење. Он је
високог госта упознао са привредним и научним капацитетима, културноисторијским и туристичким потенцијалима нашег града, а посебно са
резултатима досадашње сарадње са бројним аустријским компанијама које
послују на овом подручју.
У разговору је истакнуто да је Аустрија један од највећих и најважнијих
спољнотрговинских партнера Србије, па самим тим и Ниша, уз оцену да ће се
ниво пословних, научних и културних веза посебно подићи од новембра, када
У том светлу, градоначелник Булатовић је позвао и остале аустријске
привреднике да крену стопама компаније Цумтобел, и инвестирају у Ниш, уз
напомену да ће у томе имати максималну подршку и сарадњу свих градских
структура.
се успоставља и нова авио линија од Ниша до Беча.
Његова екселенција амбасадор Лутероти истакао је велико задовољство
приликом да посети Ниш, и нагласио да је ово први град ван Београда који је
посетио од како је, пре четири месеца, ступио на дужност.
Он је истакао да је упознат са радом и плановима аустријских фирми на овом
подручју и захвалио Градоначелнику на успешној досадашњој сарадњи и
помоћи на коју су привредници из Аустрије увек могли да рачунају.
Амбасадор је нагласио и важност коју аустријска дипломатија даје процесу
придруживања Србије Европској унији, а посебно сада, док председава
Министарским Саветом ЕУ, и поручио да је став Владе Аустрије и Канцелара
Себастијана Курца да Србија и читав Западни Балкан треба да буду део Уније

и да на путу ка остварењу тог циља могу да рачунају на подршку и помоћ
Беча Иначе, сусрету Градоначелника Булатовића и Амбасадора Лутеротији
присуствовао је и Горан Јовановић, власник српско-аустријског предузећа
Тагор, од недавно у својству почасног конзула Републике Аустрије у Нишу.

