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Привредна зона „Мали Бајмок“ данас је и званично добила новог станара - „Аметек бизнис
кампус“, нови производни погон површине 10.000 квадратних метара у коме ће посао добити око
пет стотина нових радника.
Нови погон аметичке компаније која се бави производњом мотора широког спектра, отворио је
председник Србије Александар Вучић, честитајући свим запосленима велики успех.

- Влада Србије није издвајала субвенције, као за највећи број предузећа и захвални смо „Аметеку“
што је препознао Србију и што покушава да доведе и друге добављаче у нашу земљу. Помоћи ћемо
на сваки могући начин, јер је наша жеља да све оне које раде са „Аметеком“ на прављењу
електромотора доведемо у Србију – поручио је председник Вучић. - Срећан сам што сам могао да
разговарам са радницима, који су из Суботице али и околних места, Кикинде и Бачке Тополе.
Срећан сам и што овде једнако, у слози и на најбољи могући начин раде Мађари, Срби, Хрвати...
Непосредно после церемоније отврања председник Вучић добио је од Мета Френча из „Аметека“
на поклон дрес краља НБА Леброна Џејмса.

- Као што су они пожелели Србији да буде успешна и да буде лидер у економском напретку, тако и
ја желим компанији „Аметек“ и њеном развојно-истраживачком делу да што више знања доведу у
Србију и образују наше људе, да можемо на свом знању да зарадимо још много више – поручио је
Александар Вучић. - Завршићемо наше обавезе око „Ипсилон“ крака, ове године ће бити готово
ових пет километара за 2.2 милиона евра које смо издвојили. Издвојен је новац и за наредну
годину и очекујем да 2019. он коначно буде завршен. То није само важно за индустрисјку зону, већ

за све грађане који неће више гледати камионе у центру града, а ми ћемо моћи да одржавамо
путеве неупоредиво лакше. Издвојили смо новац и за позориште, али и за обнову школских
објеката, за само једну школу намењено 1.7 милиона евра, а улагањем у Суботицу желимо да
покажемо људима да овде имај будућност. Од чекања будућности нема ништа, али ако будемо
вредно радили дочекаћемо лепу будућност.
Отварању су присуствовали и челници покрајинске власти – Игор Мировић, председник
Покрајинске владе и Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине.
- Одлука америчке компаније да уложи у Суботицу за нас је веома важна, јер не само да ће
остваривати добит преко улагања капитала, већ ће кроз порезе и таксе унапредити читаво наше
друштво. То ће допринети и јавним инвестицијама које се реализују у Суботици, као што су
изградња зграде Народног позоришта, које је у другој половини године улази у претпоследњу,
седму фазу, у реконструкција објеката на Палићу, изградња „Ипсилон“ крака, који ће допринети и
бољој инфраструктурној опремљености баш ове Зоне – нагласио је покрајински премијер Игор
Мировић.
Председник покрајинске Скупштине Иштван Пастор, на свечаности је говорио као Суботичанин.
- Суботица је била мотор привредног развоја онда када је имала јаку електромоторну индустрију,
имала је јаку фирму која се тиме бавила и отплакали смо је, мислили смо да смо са том граном
привреде завршили. Драго ми је што Суботица данас доживљава реиндустријализацију – подсетио
је Иштван Пастор. - Са имплементацијом идеја „Аметека“, Суботица добија нову визију, јер ово није
само отварање нових радних места и старање производа, већ је импулс према комплетном
суботичком друштву.

Да ће подржати сваку америчку инвестицију у Србији поручио је и Кајл Скот, амбасадор САД у
нашој земљи.
- Право задовољство је видети да једна америчка фирма проширује своје капацитете и тако
доприноси економском развоју Србије и даљем јачању привредних веза наше две земље. Ова
хала представља снажан симбол „Аметековог“ раста и успеха – истакао је амбасадор Кајл Скот. Јако је значајно што је овде и развојно и истраживачко одељење, који ради на развоју технологија.
Економски стабилна Србија је важно сидро у овом нестабилном свету, а ова компанија игра
значајну улогу у унапређивању економског развоја Србије, али оснажује и привреду САД.
По речима Тимоти Џонса, председника електромеханичке групе „Аметек“, нова фабрика у Србији
биће полазна тачка за ширење пословања у Европи а биће и истраживачка локација.
- Пре нашег припајања „Дункермоторену“ 2012. године многи од нас нису били упознати са
Србијом, али смо врло брзо видели да су људи овде окренути вредном раду и породици,
карактеристикама које су у основи пословања „Аметека“. Из ових разлога Аметек је изабрао да
направи велика улагања у Србију и одатле се шири на друга тржишта – нагласио је Тимоти Џонс. Наш циљ је да наша интернационална продаја буде већа од 60 одсто и фабрика у Суботици ће нам
помоћи да остваримо тај циљ.
Поред повећања производње, „Аметек“ има и своју финдацију која ће помагати оне којима је то
потребно.

- „Аметек“ фондација помаже онима којима је помоћ потребна и по први пут ћемо подржавати
шест ученика, заједно са локалним „Ротари“ клубом – најавио је Слободан Анић, генерални
директор „Аметека“ у Суботици. - Пре мање од шест месеци на овом месту је била замрзнута
ледина, то је био најхладнији јануар у последњих 60 година, али нико од људи који су радили није
рекао нећу или не могу и сви су се борили да заврше упркос сибирској суботичкој зими. Нема
ниједног тренутка без проблема, али ја никад не чујем то је немогуће, него шта још можемо
другачије да урадимо. Наша посвећеност ће бити уграђена у сваки од ових производа. Жељни смо
да учимо од 85 година историје „Аметека“, а он је спреман да нам да знање.

