
Привреда 
 

Град Краљево је некада био велики индустријски центар, седиште машинске 
индустрије и индустрије ватросталних материјала у коме је било запослено око 37% 
укупног броја запослених. Због лошег економског стања у земљи у периоду деведесетих 
година, технолошке застарелости привреде, губитка тржишта а потом и неуспешних 
приватизација великих комплекса Фабрике вагона и Магнохрома, који су некада били 
носиоци краљевачке привреде, дошло је до значајног повећања стопе незапослености, 
пада животног стандарда грађана Краљева и повећања сиромаштва. 

Због процеса деиндустријализације структура запослених битно је промењена, 
тако да мала и средња предузећа данас диктирају привредне активности у Краљеву. У 
складу са тим, терцијарни сектор са добрих 50% од укупног броја запослених доминира у 
поређењу привредних грана по броју запослених.  

Поред дуготрајног тренда економског реструктуирања, на локалну привреду 
последњих година утицала је и светска економска криза. Број затворених предузећа и 
даље је већи од броја новооснованих предузећа, иако је тај тренд у опадању.  

Према подацима Агенције за привредне регистре, у Краљеву је у 2012. години 
било регистровано 5.007 активних привредних субјеката, од чега 3.708 предузетника и 
1.299 привредних друштава. 

 

Привредна структура по делатностима 
 

Величина предузећа је битан фактор опредељења будућег развоја привреде једног 
града или региона. Број и величина предузећа опредељују будући развој, потенцијална 
инвестициона улагања и очекиване резултате. Економска равнотежа у броју предузећа 
узима у обзир карактеристике предузећа по величини: велика предузећа су носиоци 
привредног и технолошког развоја, а мала предузећа показују висок ниво економске 
флексибилности у постојећим условима.  

Привредну структуру Краљева одликује широк спектар делатности који се креће од 
пољопривреде до сектора производње и услуга, укључујући и трговину. 

Према подацима Агенције за привредне регистре, у Краљеву је у 2012. години 
било регистровано 5.007 активних привредних субјеката, од чега 3.708 предузетника и 
1.299 привредних друштава. 
  Највећи број привредних друштава је из области трговине на велико и мало и 
поправке моторних возила и мотоцикала 34,20%, затим из области прерађивачке 
индустрије 24,25%, из облати саобраћаја и складиштења 9,25%, из области 
грађевинарства 7,25%, стручне, научне, иновационе и техничке делатности 7,10%, 
пољопривреде, шумарства и рибарства 4,20%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Број привредних друштава по делатностима, 2012. године 

Р.Б. Назив делатности 
Укупан број 
привредних 

друштава 

Удео у укупном 
броју привредних 

друштава 
1. Пољопривреда, шумарство и рибарство 55 4,20% 
2. Рударство 5 0,35% 
3. Прерађивачка индустрија 315 24,25% 
4. Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром 

и климатизација 
22 1,70% 

5. Снабдевање водом; Управљање отпадним водама, 
контролисање процеса уклањања отпада и сличне 
активности 

17 1,30% 

6. Грађевинарство 94 7,25% 
7. Трговина на велико и трговина на мало; Поправка 

моторних возила и мотоцикала 444 34,20% 

8. Саобраћај и складиштење 120 9,25% 
9. Услуге смештаја и исхране 21 1,60% 
10. Информисање и комуникације 30 2,30% 
11. Финансијске делатности и делатност осигурања 4 0,30% 
12. Пословање некретнинама 10 0,80% 
13. Стручне, научне, иновационе и техничке 

делатности 92 7,10% 

14. Административне и помоћне услужне делатности 29 2,20% 
15. Образовање 15 1,15% 
16. Здравствена и социјална заштита 3 0,25% 
17. Уметност; забава и рекреација 3 0,25% 
18. Остале услужне делатности 20 1,55% 
 УКУПНО: 1.299 100% 
Извор података: Агенција за привредне регистре, подаци за 2012. годину 

 У привредним друштвима у 2012. години, према подацима Агенције за привредне 
регистре на основу достављених финансијских извештаја (фирме које имају обавезу 
достављања финансијских извештаја), радило је укупно 13.483 запослених. Највећи број 
запослених ради у области прерађивачке индустрије (37,55%), у области снабдевања 
електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијом (25,80%) и у области трговине на 
велико и трговине на мало и поправке моторних возила и мотоцикала (11,15%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Број радника у привредним друштвима по делатности на основу достављених 
финансијских извештаја, 2012. година 

Р.Б Назив делатности 
Укупан број 

запослених у 
привредним 
друштвима 

Удео у укупном 
броју запослених 

1. Пољопривреда, шумарство и рибарство 82 0,60% 
2. Рударство 23 0,15% 
3. Прерађивачка индустрија 5061 37,55% 
4. Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром 

и климатизација 3476 25,80% 

5. Снабдевање водом; Управљање отпадним водама, 
контролисање процеса уклањања отпада и сличне 
активности 

687 5,10% 

6. Грађевинарство 937 6,95% 
7. Трговина на велико и трговина на мало; Поправка 

моторних возила и мотоцикала 1508 11,15% 

8. Саобраћај и складиштење 681 5,05% 
9. Услуге смештаја и исхране 142 1,05% 
10. Информисање и комуникације 102 0,75% 
11. Финансијске делатности и делатност осигурања 6 0,05% 
12. Пословање некретнинама 37 0,30% 
13. Стручне, научне, иновационе и техничке 

делатности 396 2,95% 

14. Административне и помоћне услужне делатности 57 0,45% 
15. Образовање 50 0,35% 
16. Здравствена и социјална заштита 205 1,50% 
17. Уметност; забава и рекреација 0 0,00% 
18. Остале услужне делатности 33 0,25% 
 УКУПНО: 13.483 100% 
Извор података: Агенција за привредне регистре, подаци за 2012. годину      
  
Привредна друштва са подручја града Краљева која запошљавају највећи број 
радника, 2012. година 
Р.Б. Назив привредног друштва Делатност Број радника 
1. Електросрбија д.о.о. Дистрибуција електричне 

енергије 3.384 

2. Амига д.о.о. 
Производња металних 
конструкција и делова 

конструкција 
529 

3. 
Концерн Фабрика Вагона 
Краљево АД Краљево 
Вагоноградња д.о.о. Краљево 

Производња локомотива и 
шинских возила 406 

4. Аутотранспорт АД Краљево- у 
реструктуирању 

Друмски превоз путника и 
терета 366 

5. Магнохром – у реструктуирању Производња ватросталних 
производа 354 

Извор података: Агенција за привредне регистре, подаци за 2012. годину      
 
 



 

Привредна друштва према броју запослених 
 

У табели је приказана величина привредних друштава према броју запослених на 
територији града Краљева у току 2012. године.  Подаци су добијени из Агенције за 
привредне регистре на основу достављених финансијских извештаја фирми (фирме које 
имају обавезу достављања финансијских извештаја). 
 
Величина привредних друштава према броју запослених, 2012. 
Број привредних друштава Град Краљево Број запослених 
0 (самозапослени) 267 0 
1-10 запослених 714 2.015 
10-50 запослених 127 2.808 
50-100 запослених 17 1.271 
100-250 запослених 10 1.528 
250-500 запослених 6 1.948 
500-1000 запослених 1 529 
1000-5000 запослених 1 3.384 
преко 5000 запослених / / 
Укупно: 1.143 13.483 
Извор података: Агенција за привредне регистре, подаци за 2012. годину      
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