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До радног места захваљујући Сајму запошљавањa  
 

Седамнаести сајам запошљавања у Краљеву, који Национална служба за 
запошљавање - Филијала Краљево и град Краљево организују у сарадњи са 
Војском Србије, свечано је отворио градоначелник града Краљева др Предраг 
Терзић.  

„На Сајму је присутно више од 50 послодаваца који траже више од 300 
нових радника. Поред „Еуротаја“ и „Леонија“, нових фабрика које ће ове године 
бити отворене у Краљеву, и Војска Србије тражи нове раднике, војнике по уговору, 
али и велики број домаћих послодаваца - ГИР, „Електромонтажа“, „Помак“, као и 
друге фирме, настоје да запосле Краљевчане и Краљевчанке“, рекао је 
градоначленик.  

Терзић је истакао да град Краљево помаже страним инвеститорима, 
изградњом приступне саобраћајнице у Улици Јована Дерока, обезбеђивањем 
средстава за одвођење отпадних вода од две нове фабрике „Леони“ и „Тај групе“, 
али тражи начине да помогне и домаћим привредницима. 

 „'Електропривреда Србије' ће изградити трафостаницу снаге 16 мегавата, 
коју ће поред „Тај корпорације“, користити и домаћи привредници који се налазе у 
Адранима односно у Шеовцу. Ових дана имамо интересовање три домаће 
компаније које желе да купе земљиште како би изградиле фабрике. То је 
земљиште поред „Магнохрома“ у које је град, заједно са Министарством привреде, 
уложио 95.000.000 динара, како бисмо изградили нову саобраћајницу, 
канализациону, водоводну мрежу, расвету, а на тој локацији имамо и обезбеђене 
прикључке за гас“, објаснио је градоначелник. 

„Ово је одлична прилика да на једном месту послодавци и будући радници 
њихових предузећа нађу заједнички језик и разговарају о томе који профили су 
потребни у нашим предузећима, а радници шта треба да науче. Град Краљево је у 
току ове године издвојио 13.500.000 динара као помоћ мерама активне политике 
запошљавања у пракси, на јавним радовима и преквалификацијама, обукама за 
незапослене, али обезбедили смо новац и за инфраструктуру како бисмо 
омогућили нашим привредницима да лакше и боље послују. Очекујем да ће 
отварање две велике фабрике и читавог низа мањих производних погона утицати 
да већина Краљевчана пронађе посао“, рекао је градоначелник и пожелео срећу 
грађанима.  

Бројним привредницима и предузетницима из Краљева и Врњачке Бање 
потребни су радници различитих профила и степена квалификација: правници, 
програмери, инжењери, технолози, фармацеути, менаџери продаје, производни и 
физички радници, радници обезбеђења, грађевински и машински радници, 
кројачи, шивачи...  

Директорка краљевачке Филијале Националне службе за запошљавање 
Снежана Прелић је истакла „да су у највећем броју изражене потребе за 
производним радним местима, што нам сигнализира да се ситуација везано за 
привредно кретање у Краљеву знатно мења у бројству производног сектора. У 
питању је машинско-металски комплекс, дрвнопрерађивачки комплекс, 



прехрамбени и текстилни, а ту су и административни радници, радници у 
осигурању“.  

На Сајму су уручене и одлуке послодавцима за одобрене програме стручне 
праксе, субвенције послодавцима за запошљавање теже запошљивих лица и 
особа са инвалидитетом, које се реализују уз подршку Националне службе за 
запошљавање, као и радионице које ће за незапослена лица оранизовати 
компанија „Леони“.  

Значајну подршку у реализацији Сајма запошљавања пружили су 
Регионална привредна комора Краљево, Регионална развојна агенција за развој 
Рашког и Моравичког округа и Удружење пословних жена Краљева. 
 
 


