
Презентација компаније „Леони“: до 2023. запослићемо 5.000 радника  
 
Мултинационална компанија „Леони“, чије је представништво у Немачкој, 

али која у Србији ради већ 12 година, представила је, у граду Краљеву, у којем 
има своју четврту производну јединицу, потребе везане за запошљавање. По 
завршетку радова, фабрика компаније „Леони“ у нашем граду биће њена највећа 
фабрика, која ће се простирати на 52.000 m2, у којој је овај највећи приватни 
послодавац у Републици Србији предвидео да запосли око 5.000 радника. 
Тренутно, у производној јединици „Леони Краљево“ има око 2.300 запослених, а од 
успеха пројекта у Краљеву зависиће даљи подухвати компаније и отварање нових 
фабрика.   

Генералног директора компаније „Леони Србија“ Пјерлуиђија Гионеа и 
његове сараднике угостио је градоначелник Краљева др Предраг Терзић, који је 
истакао значај привредног опоравка нашег града и смањења броја незапослених. 

„Добар резултат рада проистиче из броја запослених радника, а ми смо у 
периоду од 2016. до краја 2020. године запослили чак 6.000 Краљевчана. У том 
великом и веома значајном циљу за град и све Краљевчане умногоме нам је 
помогла фабрика „Леони“. Сарадња између председника Републике Србије 
Александра Вучића, Владе Републике Србије, града Краљева и претходног 
директора „Леонија“ Клеменса Сакса, а сада и новог директора Пјерлуиђија 
Гионеа, допринела је развоју „Леонија“ у Србији, али и развоју нашег града. Било 
је потребно много труда, много посвећености“, рекао је градоначелник Краљева 
др Предраг Терзић, напомињући да је ово још један у низу састанака са 
представницима „Леонија“, на којима се успешно решавају текућа питања и 
евентуални проблеми.  

„Неопходно је да у расту ове фабрике, у њеном развоју, као и у развоју 
града Краљева, учествују сви Краљевчани - они млади који желе да добију прву 
шансу и први посао, али и они старији који су радили и остали без посла у некој од 
некада великих фабрика у Краљеву. Сви они данас имају шансу да добију посао, и 
то не у Београду, не у Новом Саду, не у иностранству, већ у свом граду. Због тога 
сам захвалан председнику Републике Србије Александру Вучићу, који је допринео 
да „Леони“ изгради фабрику у Краљеву, као што сам захвалан и руководству 
„Леонија“, људима који тамо раде и који су Краљево прихватили као свој нови дом, 
као место где ће радити, остваривати профит, али и где ће као друштвено 
одговорна компанија доприносити развоју читавог места“, поручио је Терзић 
посебно истакавши да се не ради о локалном пројекту који се тиче искључиво 
града Краљева. 

„Неопходна нам је помоћ и Врњачке Бање, Кнића, Чачка, Трстеника... како 
бисмо заједно са представницима фабрике „Леони“ омогућили довољан број 
радника који ће производити у Краљеву. Надам се да заједничким снагама 
можемо да остваримо циљеве“, поручио је др Предраг Терзић, градоначелник 
Краљева. 

Председницима општина Врњачка Бања и Кнић, заменику градоначелника 
града Чачка и њиховим сарадницима, као и представницима Националне службе 
за запошљавање – Филијала Краљево, Регионалне привредне коморе Моравичког 
и Рашког управног округа, Јавног предузећа за уређивање грађевинског 



земљишта Краљево, одељења и служби Градске управе града Краљева, 
генерални директор је представио досадашња постигнућа компаније, као и успехе 
у Србији односно граду Краљеву, с намером да се сарадња прошири и на 
краљевачке суседе.   

Генерални директор Пјерлуиђи Гионе је изразио задовољство што има 
прилику да заједно са представницима локалне власти, као и са Владом Србије, 
ради на јачању „Леонија“ у смислу броја запослених и даљих пројеката компаније 
која производи кабловске сетове и компоненте за ауто-индустрију, чији део су и 
електрична возила, што је и будућност ауто-индустрије. 

„Пројекат је од великог значаја и важности не само за град Краљево, већ и 
за околне општине и градове. Компанија је до сада уложила 170.000.000 евра у 
изградњу објеката и инфраструктуре, а у Краљеву, за сада, 50.000.000-60.000.000 
евра. Цео пројекат на 10 година ће износити око милијарду евра, а „Леони“ је већ 
и сада један од водећих извозника што се тиче аутомобилске индустрије у Европи. 
„Леони Србија“ извози око 2.300 каблова на дневном нивоу, што значи да 
опремамо отприлике 580.000 возила на годишњем нивоу“, рекао је Гионе уз 
напомену да дужина каблова односно жица у њиховим кабловима износи и до два 
километра. 

Према његовим речима, структуру запослених чини више од 90 процената 
грађана Републике Србије, којима је поручио: 

„Наше будуће запослене не треба да брине да ли имају довољно 
образовања и едукације везано за наше послове. Главна едукација ће бити 
одрађена у оквиру наше компаније и наших тренинг центара. У четири тренинг 
центра компаније „Леони“ по једној тренинг сесији може да буде обучено и до 420 
запослених. Када те бројке помножимо, добијемо резултат приближан капацитету 
једног универзитета.“  

Генерални директор „Леони Србија“ је изразио уверење да ће и овај сусрет 
довести до нових корака ка новим запослењима у граду Краљеву и изразио 
задовољство што ће имати прилику да допринесе даљем развитку компаније 
„Леони“ у сарадњи са локалном, али и националном Владом и председником 
Републике Србије.  


