
За ово смо живели и радили протеклих година - до 2023. више од 5.000 
запослених у „Леонију“ 

 
Свечаност поводом започетих радова на изградњи четврте своје фабрике у 

Србији, у граду Краљеву, немачка компанија „Леони“, глобални произвођач 
решења за пренос енергије и података у аутомобилској и другим индустријама, 
приредила је на градилишту будућег фабричког погона на Ратарском имању у 
нашем граду. Фабрика компаније Леони, која наставља да доприноси расту 
животног стандарда и смањењу стопе незапослености у подручјима где послује, 
биће прва фабрика саграђена у Краљеву у последњих тридесет година.  

Церемонији обележавања почетка радова на изградњи фабрике у Краљеву 
присуствовали су председник Републике Србије Александар Вучић, амбасадор 
Савезне Републике Немачке у Србији Томас Шиб, члан борда директора „Леони 
Групе“ и директор „Леони“ дивизије кабловских система Мартин Штутем, генерални 
директор „Леони Србија“ Клеменс Сакс, као и градоначелник града Краљева др 
Предраг Терзић, у присуству представника „Мерцедеса“ и бројних званица. 

Званичном обиласку радова претходио је састанак председника Србије 
Александра Вучића и његових сарадника са градоначелником града Краљева др 
Предрагом Терзићем и представницима Компаније „Леони“ и Амбасаде Републике 
Немачке у Србији.     

 
Потом су домаћини данашње свечаности са гостима обишли радове. 
 
Генерални директор „Леони Србија“ Клеменс Сакс, уз захвалност свима који 

су допринели да до данашње свечаности дође, истакао је да ће „Леони“ постати 
највећи послодавац у индустријском сектору у Србији, имајући у виду будући раст 
заједно са већ постојећим компанијама.   

„Још важније - желимо да будемо најбољи послодавац. То није лак циљ, али 
ми у тиму „Леонија“ у Србији свакодневно радимо на томе да будемо све бољи, из 
дана у дан. Добри радни услови, практична и теоријска уводна обука, најбоље 
радно окружење, фер однос и отворена комуникација су квалитети који чине 
„Леони“ интересантним и атрактивним послодавцем“, исатакао је Клеменс Сакс, 
изневши податке да би, до 2023. године, „Леони“ требало да запосли 5.000 
радника, којима је обећао најбоље услове рада. 

Према његовим речима, Борд директора се одлучио за Краљево због 
земљишта које има на располагању, расположиве радне снаге и добре путне 
комуникације. 
  Члан Борда директора „Леони Групе“ и директор „Леони Дивизије“  
кабловских система Мартин Штутем је нагласио да компанија „Леони“ жели да 
повећа улагања.  
 „Инвестиција „Леонија“ у ову нову фабрику је позитиван знак даљег ширења 
наше компаније и даљег развоја српске економије. Уверен сам да ће овај велики 
пројекат донети добро свима. Почетак изградње нове фабрике је врло посебан 
тренутак јер видите како се нешто ново ствара. Овде се види облик фабрике која 
ће имати велику производњу, где ће се правити производи високог квалитета“, 
рекао је Штутем.  



Према његовим речима, „Леони“ је у Србији до сада инвестирао 90 милона 
евра у објекте и опрему и стекао велико поверење у нашу земљу. Он је захвалио 
српским властима на великој подршци и нагласио да су до сада уложили и више 
од 50 милиона евра на име пореза и доприноса за раднике, за промет домаћим 
добављачима 28 милиона евра и више од 400.000 евра у обуку запослених. 

Амбасадор Немачке у Србији Томас Шиб је поручио да Србија и Немачка 
треба још више да јачају билатералну сарадњу и да економија игра важну улогу у 
међусобним односима две земље. Како је истакао, његово прво путовање изван 
Београда је управо посета градилишту „Леонија“ у Краљеву.  

„Развој „Леонија“ у Србији је добар пример. У Србији послује 400 предузећа 
која имају 50.000 радних места, а уложила су две милијарде евра од 2000. године. 
Ниво пословања никада није био јачи. Немачка подржава економске реформе 
Србије“, рекао је амбасадор додавши да би тај позитивни тренд могао још да се 
ојача, као и да ће Немачка пружити помоћ Србији по том питању, као и у даљим 
евроинтеграцијама. 
 Градоначелник Краљева др Предраг Терзић је захвалио председнику 
Републике Србије Александру Вучићу истичући да је он својом снагом допринео да 
се гради прва фабрика у Краљеву после неколико деценија. 

„Захваљујем на овом, као и свим другим пројектима које држава реализује у 
нашем граду. Као што знате, после 2000. године град Краљево је опустео, 
затворене су наше највеће фабрике и „Магнохром“ и Фабрика вагона и „Јасен“ и 
велики број других предузећа. После земљотреса 2010. године Краљево је било 
заборављен град, град из кога су сви одлазили, и млади и стари. Нису видели 
никакву перспективу, али, захваљујући једном човеку, захваљујући председнику 
Републике Србије Александру Вучићу, Краљево је поново враћено у центар 
пажње. После југа Србије, Ниша - где су отворени „Џонсон електрик“, „Цумтобел“, 
„Леони“, после Крушевца - где је изграђена фабрика „Кромберг и Шуберт“, поред 
Чачка - где је почела изградња „Форверка“, коначно је и Краљево дошло на ред. 
Фабрика „Леони“ ће запослити неколико хиљада Краљевчана, неколико хиљада 
породица ће имати стабилне и сигурне изворе прихода“, рекао је Терзић, 
најавивши да ће за десет дана председник поново доћи у Краљево, када ће обићи 
још једну фабрику која се гради у нашем граду.  

„Неколико хиљада Краљевчана ће моћи сада лакше да живи. Више новца ће 
бити и за малу привреду и у нашим трговинама, нашим угоститељским објектима и 
коначно ће се вратити осмеси на лице свих Краљевчана. Млади људи који добију 
посао моћи ће да стварају породице и овде ће се рађати више беба. Ова 
инвестиција значи живот за све грађане Краљева и, још једном, председниче, 
хвала Вам“, рекао је у кратком обраћању на свечаности „Леонија“ градоначелник 
Краљева др Предраг Терзић. 
 Данашњи догађај је не само за Краљево, већ за целу Србију од великог 
значаја, истакао је председник Србије Александар Вучић.  

„Ја зато хоћу да захвалим компанији „Леони“, која је највећи послодавац у 
нашој земљи. Не заборавите, ми смо од 2000. наовамо у Краљеву изгубили 17.000 
радника. Само су Фабрика вагона и „Магнохром“ изгубили 11.000 радника, плус 
„Јасен“, „Каблар“, „Тргопромет“, „Пољопромет“ и многе друге компаније. Данас 
почињемо да враћамо Краљево на мапу индустријских центара Србије. 
Захваљујући дивним људима из „Леонија“, захваљујући нашем немачком 



пријатељу, 5.000 људи добиће посао, 5.000 породица моћи ће мирније и боље да 
живи, да рачуна на своју будућност у овом прелепом месту“, почео је своје 
обраћање председник Вучић истичући брзину којом се изводе радови. 

Он је најавио да ће већ пре краја 2019. године бити више од хиљаду 
запослених у фабрици „Леони“ у Краљеву, а онда великом брзином до пет 
хиљада. Председник је изразио велику захвалност „Леонију“, на поверењу које су 
људи који се налазе на његовом челу показали Србији, истичући да, иако је Србија 
то понудила, „Леони“ није желео никакве субвенције за овај пројекат, никакве 
финансијске подстицаје Република Србија није дала.  

„Наша улога је да направимо бољу инфраструктуру, да изградимо пут 
Београд-Чачак, затим Чачак – Краљево – Врњачка Бања – Трстеник – Почековина 
– Крушевац - Појате, и са тим крећемо већ наредне године. Направићемо да војни 
аеродром Лађевци буде и цивилни аеродром, већ од половине следеће године, 
што ће додатно направити повољнији амбијент и за „Леони“ и за све оне који 
инвестирају у Краљеву. „Леонију“ смо бескрајно захвални и мој посао и посао целе 
Владе је да будемо увек ту када је „Леонију“ потребно, јер ће бити послодавац који 
ће запошљавати више од 11.000 људи у Србији“, нагласио је Вучић скренувши 
пажњу на то да нема другог послодавца који ће запослити толико људи у Србији, а 
много више од 11.000 њих живи захваљујући улагањима, успешном послу ове 
компаније.  

„Желим вам добар посао, ваши потрошачи и они који купују ваше производе 
из „Мерцедес Бенза“ су данас овде. За нас је „Мерцедес“ бренд свих брендова, 
симбол квалитета, успеха, симбол живота, напретка. Поносан сам на то што ће 
Краљевчани да раде за свој „Леони“, да буду одани „Леонију“ и да праве најбољи 
могући производ за „Мерцедес“. Овде раде добри људи, вредни људи, поштени 
људи. Сигуран сам да ћете видети њихову приврженост, њихову посвећеност 
послу“, поручио је председник Србије у Краљеву. 

„Годинама смо се борили за Краљево, али је било тешко јер је било 
погођено поплавама и земљотресом, најтежим економским проблемима. Некако, 
све најтеже и најлошије ствари су се збивале у Краљеву. Али, сад поново свиће за 
Краљево. Честитам Краљевчанима. Много сам срећан. За ово смо живели и 
радили протеклих година. Данас ради 50 људи, пре краја 2019. ће радити више од 
1.000, а онда ће врло брзо бити запослено 5.000 људи. Ово је диван град. Остаје 
нам да урадимо нешто за бање – Матарушку и Богутовачку, морамо ову 
обилазницу да Вам платимо, око 6-7 милиона евра, као држава. Краљево је то 
заслужило у сваком погледу. Много су пропатили људи у Краљеву, надам се да 
долазе боља времена. Захвалан сам им што су почели да праве посебна 
одељења у својим школама, за кројаче, шумаре, тесаре и друге занатлије које могу 
да запосле“, рекао је председник Србије у обраћању медијима након обиласка 
радова и званичног дела свечаности.  

Председник је истакао да је на састанку на почетку своје посете Краљеву 
замолио људе из „Леонија“ да размишљају о развојном истраживачком центру у 
Краљеву, као и да је посао Републике да споји све то, премрежи аутопутевима, 
јер, када фабрика буде готова, свака два сата, велики камион ће излазити из 
фабрике и ићи ка аутопуту. Роба ће се упућивати на три локације у „Мерцедесове“ 
фабрике у Европи - у Мађарској и на две локације у Немачкој.  



„Генерални директор „Леони Србија“ Клеменс Сакс ми је рекао да ће да 
раде са домаћим компанијама као добављачима, да ми треба да ангажујемо људе 
из Краљева да их не би доводили из Ниша и околине. То ће значити више новца у 
локалној самоуправи, чиме ће моћи да се финансира изградња локалних путева, 
бољи вртићи, боље школе, домови здравља у Краљеву и околини...“, поручио је 
Александар Вучић током боравка у Краљеву најавивши своју нову посету нашем 
граду кроз десетак дана.    

 
Након фабрика у Прокупљу, Малошишту и код Дољевца у Нишу, фабрика 

„Леонија“ у Краљеву ће бити њихова највећа фабрика у Србији – на укупно 60.000 
m2, производни део ће заузимати 45.000 m2 и још 20.000 m2 административног 
простора, кантина, ресторана за раднике. Предвиђено је да цео објекат буде 
завршен у првом кварталу 2020. године, а биће грађен у четири фазе. Првих 6.500 
m2 ће бити завршено до краја године 

„Леони“ ће у изградњу и опремање фабрике у Kраљеву уложити 60 милиона 
евра.  


