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ПРИВРЕДА, ТУРИЗАМ, ППЉППРИВРЕДА

АНАЛИЗА ППСТПЈЕЋЕГ СТАОА ГРАДА



Степен развијенпсти ЈСЛ: 3. група развијенпсти (60-80% републишкпг прпсека) (2014)

Ппдаци п висини зарада у ппследоих 5 гпдина: 2. група развијенпсти (80-100%)

Прпцена брпја станпвника у 2020: 115.921           Пппис 2011: 125.488

Старпсне групе: 17% деце 63% узраст 18-64 г 20% 65+

Смаоеое брпја станпвника: 7,7 %

Екпнпмски развпј – пснпвни демпграфски ппдаци



• Брпј заппслених према ппщтини рада: 32.345 (РЗС, 2021.)

• Брпј заппслених према ппщтини пребивалищта: 37.608 (РЗС, 2021.)

• Прпсечне зараде без ппреза и дппринпса: 62.275 РСД (РЗС, 2022/3); РС –
74.664 РСД (РЗС, 2022/3); 

• Брпј незаппслених: 7660 (НСЗ 31.12.2021)

• Значајан пад незаппсленпсти: 24% маое негп 2019. кад је билп 10.022

• Структура незаппслених пп старпсти: 17% 15-29 г, 55% 30-54 г, 28% 55+

• Структура незаппслених пп ССС: 29.5 % лица без квалификација, 53.8 % лица 
III и IV ССС, 15.7% лица V-VII-2 ССС

Тржиште рада



• Привредна активнпст: пдвија се у 11 сектпра али су најдпминантнији тргпвина и 
прерађивашка индустрија

• Дпминантне гране привреде: ппљппривреда, металппрерађивашка и 
ватрпстална индустрија, дрвна индустрија, грађевинарствп и тргпвина

• 74% вреднпсти импвине привреде Ращкпг пкруга је у Краљеву  и 72% капитала

• Активна привредна друштва и предузетници (2021, АПР): привр.друщтва: 1.506, 
предузетници: 5.021

• Трендпви: раст брпја привредних друщтава пд 2018 дп 2021. (2018: 1.276)

раст брпја заппслених у ПД (2018 – 9.529; 2020 - 10.513)

раст брпја предузетника (2018: 4.468)

• Leoni, Eurotay, Afarak (2018)

• Нпве лпкације за инвестираое

Привреда



Туризам

• Прпсечан брпј нпћеоа: 3.9 (дпмаћи), 7.3 (страни туристи)

• Туристичке атракције: Прирпдни ресурси (Гплија,Гпш), Лпјаник,  
баоска ппдрушја, реке, Жиша и Студеница, тврђава Маглиш, сам 
град Краљевп, сепски туризам (Руднп, Лппатница), манифестације

• Аерпдрпм „Мправа“

• Мправски кпридпр

• Неискприщћени пптенцијали баоскпг туризма (Матарущка, 
Бпгутпвашка)



• Ппљппривреднп земљищте 47.4%, 

• 25% станпвнищтва ЈЛС се бави ппљппривредпм (2018. анкета РСЗ)

• Брпј ппљппривредних газдинстава: 10.483 (2018. анкета РСЗ), 11.713 
(пппис 2012.)  

• Трендпви: смаоеое брпја ппљппривредних газдинстава

• раст велишине распплпживпг и кприщћенпг ппљ. земљищта пп ПГ

• смаоеое брпја ПГ кпја се баве стпшарствпм и стпшнпг фпнда кап и на
наципналнпм нивпу

• раст брпја ПГ са сталним засадима впћа и винпграда (2012 -4.8%, 2018 -
9.8%) (58% щљива)

Ппљппривреда



• Трендпви: смаоеое брпја ПГ кпја се баве ратарствпм (2012 –

10.9%; 2018 – 6%)

• раст брпја ПГ кпја се баве биљнпм прпизвпдопм (2012 – 6.3%;

2018 – 13%)

• раст прпцента кприщћеоа навпдоаванпг земљищта (2012 – 2.2%;

2018 – 5.47%)

• Мали брпј ПГ шији су нпсипци жене и млади

• Прпсешна велишина ПГ 3,65 ха (прпсек у Србији 5,18 ха)

Ппљппривреда



ЗАШТИТА ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ, ИНФРАСТРУКТУРА, САПБРАЋАЈ

АНАЛИЗА ППСТПЈЕЋЕГ СТАОА ГРАДА



• Теритприја ппд щумпм: 46.8%, изнад прпсека Р.Србије (29%)

• 62 % щума је у државнпм власнищтву

• 63 % щума шини буква 

Парк прирпде Гплија

Резерват бипсфере Гплија – Студеница

Резерват прирпде Гпш – Гвпзденац

Предели изузетних пдлика Стплпви и Жељин

Бипдиверзитет и шуме



Потенцијали:

• добре локацијске погодности по обронцима планина Чемерно, Радочело, Гоч и
Столови;

• начин газдовања шумама, природно и вештачко обнављaње;

• добар основни узгојни облик у коме су високе шуме (62,8%), ниске (21,9%),
вештачки подигнуте (10,9%) и шикаре и шибљаци (4,4% површине);

• висок степен шумовитости 46,45% или 71.515 hа.

Ограничења:

• непостојање шумских путева на појединим деловима шумских комплекса;

• нерешени својински односи;

• проблем квалитета шума.

Бипдиверзитет и шуме



• Заштићена природна добра:

• Специјални резерват природе „Гоч Гвоздац“

• Парк природе Голија

• Споменици природе: Стабло храста лужњака у околини
Манастира Жича, Стабло храста лужњака – Обрва, Стари
храст у Годачици, Самаилски крајпуташки храстови, Стабло
црног бора у клисури реке Ибар, Лојаник – окамењена шума.

• 18% површине ЈЛС чине ЗПД (Србија 7.4%)

• У поступку заштите: Предели изузетних одлика „Жељин“ и
„Планина столови“

Заштићена прирпдна дпбра



• 77.9% дпмаћинстава прикљушенп на јавни впдпвпд  (2020.) – у нивпу 
републишкпг прпсека (Р. Србија 80%)

• 4 извприщта; 23 бунара; капацитет 300-350 л/с 

• Дистрибуција: 550 km впдпвпдне мреже, резервпар Шумари, пптисне 
станице  

• Градским впдпвпдпм ппкривенп Краљевп и маои брпј села

• У перипду 2019-2021 фактурисанп 59% прпизведене кплишине впде

• Велики губици и неисправнпст впде на регипналнпм впдпвпду Гружа-
Краљевп

Впдпснабдеваое



• Изградоа Ппстрпјеоа за предтретман сирпве впде из Ибра –
извприщте „Жишкп ппље“

• Изградоу фабрике впде за наливаое лагуна на ппстпјећем извприщту
Жишкп ппље

• Рекпнструкција цевпвпда Гружа – Краљевп

• Прпщиреое градске впдпвпдне мреже

• Преузимаое сепских впдпвпдних мрежа

• Наставак рекпнструкције впдпвпдне мреже у сепским срединама

Впдпснабдеваое - преппруке



• 65.3 % дпмаћинстава прикљушенп на канализацију (2020) – знашајнп 
изнад републ. прпсека (47.5%)

• 180 км канализаципне мреже, 5 кплектпра, 

• 15 канализаципних мреже у селима без прешисташа

• Пстала насеља кпристе септишке јаме 

• Ппстрпјеое за прешищћаваое птпадних впда врщи самп механишки 
третман, у тпку је изградоа савременпг ПППВ

Преппруке:

• Рекпнструкција ппстпјеће мреже, рекпнструкција и изградоа нпвих 
кплектпра, раздвајаое кплектпра за птпадну и атмпсферску впду

Птпадне впде



• Услуга прганизпванпг изнпщеоа смећа пружа се на теритприји града 
Краљева и 24 насеља

• У 21 насељу налази се  вище пд 500 кпнтејнера и 24 кищтре кпје се празне 
минимум 1 недељнп

• 16 камипна смећара, 4 накладаша, 2 трактпра,

• 2019. гпдине прикупљенп је пкп 41.000 тпна птпада (2018: 36-38.000 т)

• Прпцена је да 60% птпада шини бип птпад

• Птпад се пдлаже на несанитарнпј деппнији „Кулагића ада“ (1971)

• Брпј дивљих деппнија: 86 (евидентиранп 2019)

• Регипнална деппнија? (2025) – рециклажни центар - гащеое и 
рекултивација „Кулагића аде“

Управљаое птпадпм



• Електрична енергија: губици на теритприји дистрибутивнпг 
ппдрушја Краљевп изнпсе 13.63% (Србија - 11.73%), брпј прекида 
пп кприснику је 13.57 (8.27  - Србија), дужина прекида у минутама
пп кприснику 1547 (Србија 892)

• Гасификација: ГМРС Грдица – 22.000 м3/ш; планиранп прпщиреое 
на 56.000 м3/ш

• Тпплптна енергија Пет репнских кптларница (мазут/гас), 13 
кптлпвних јединица капацитета 86 мW… 26 km мреже и 500 
ппдстаница, пкп 50% дпмаћинстава из ужег дела града је 
прикљушенп.

• Усппстављен је систем „Енергетскпг меначмента“

Енергетика



• Друмски сапбраћај:

Дужина путева: укупнп 564 км; државни путеви 1. реда – 134 км; 2. реда 
– 104 км; лпкални – 326 км (200 км савремени кплпвпз)

Два (пптерећена) правца: Западнпмправски (Ужице–ЧА–Краљевп-ТС-КШ-
Е70)  и Ибарски (Бепград-Прељина-Краљевп-Ращка-Н. Пазар-Прищтина)

Мправски кпридпр

• Железнички сапбраћај неопходна реконструкција и модернизација 
једноколосечне пруге Лапово – Краљево – Лешак – Косово Поље – Ђенерал 
Јанковић – граница Северне Македоније, са изградња другог колосека на 
деоници Лапово – Крагујевац – Краљево и електрификација и 
реконструкција на деоници Краљево – Рудница; 

• Међународни аеродром Морава

Сапбраћај



ДРУШТВЕНИ РАЗВПЈ

АНАЛИЗА ППСТПЈЕЋЕГ СТАОА ГРАДА



• 2 устанпве, 51 пбјекат 

• Пбухват деце јасленпг узраста (25.8%) и вртићкпг узраста  (40.5%)је 
нещтп нижи пд прпсека у Србији 

• Пбухват деце предщкплским пбавезним прпгрампм: пкп 99.3 %
(просек у Р.Србији је 98%)

• Наципнални циљеви дефинисани Стратегијпм пбразпваоа 2030. су 
ппвећаое пбухвата и дпступнпсти ПВП на 38% за јаслени узраст, 75% 
за узраст пд 3-5,5 

Предшкплскп пбразпваое

РЗС - 2020. гпдина Укупнп
Градска 
насеља

Пстала 
насеља

Примљени 2688 2064 624

Уписани прекп капацитета 185 159 26

Нису примљени збпг пппуоенпсти капацитета 502 450 52



• 22 матишних пснпвних щкпла и 36 ппдрушна пдељеоа

• 7 щкпла има фискултурне сале

• 9 средоих щкпла, недпстатак технишких и прпстпрних капацитета  

• Факултет за мащинствп и грађевинарствп (Уневерзитет КГ)

• Стппа пдустајаоа пд ПШ (2020): 0,4%, а 1% Србија-Југ 0,3

• Стппа пдустајаоа пд СШ (2020): 0,9%, а 1% Србија-Југ  0,6

Пснпвнп и средое пбразпваое

Прпсечан брпј ученика РЗС – 2021 Краљевп Србија - Југ

Матишне щкпле

Нижи разреди I-IV 141.45 153.79

Виши разреди 180.86 185.04

Ппдрушна пдељеоа

Нижи разреди I-IV 26.11 14.06

Виши разреди V-VIII 11.03 6.39



• Капацитети за администираое спцијалне защтите - карактеристике: 
• Брпј станпвника на једнпг спцијалнпг радника МАОИ негп на ппдрушју Србија-Југ

• Удеп кприсника спцијалне защтите у укупнпј пппулацији МАОИ негп на ппдрушју 
Србија-Југ у јаснп видљив пад брпја кприсника пд 2018. гпдине

• Пбухват прпгрампм нпвшане спцијалне ппмпћи: 2.1% и дешијим дпдаткпм: 13.3% 
(испод просека на подручју Србија-југ: НСП: 3.5%, ДД: 23.3%) (РЗС-2020.)

• Брпј пензипнера: 30.584 (2020), брпј лица старијих пд 65 гпдина – 26.202; виспка 
ппкривенпст старих пензијама

• 153 пспбе је смещтенп у дпмпвима за старе (2020)

Спцијална заштита

Краљевп Србија-југ

Прпсечна пензија 25.762 23.569

Пднпс пензипнера и станпвништва

65+ (%)

116,7% 113,0%



• Услугу дневнпг бправка за старе кпристилп је 60 лица (2018), 12 
месеци, претежнп женскпг ппла

• Истраживаое кпје је урађенп у пквиру прпграма „Swiss PRO” (2019) 
на тему интитуципналних капацитета у пбласти спцијалне защтите за 
спцијланп укљушиваое раоивих група Краљевп (52%) је билп знатнп 
изнад прпсека 31 ЈЛС (37%) щтп је сврсталп међу прве две.

• Усвпјени ЛАП-пви за: заппщљаваое, рпдну равнпправнпст, Рпме,

• Услугу ппрпдичнпг сарадника кпристилп је прпсешнп 36 кприсника 
месешнп, претежнп женскпг ппла, 10 месеци

• Заштита деце без рпдитељскпг стараоа (2020): на смещтају 70-прп 
деце, пд шега 90% у хранитељским ппрпдицама

Спцијална заштита



• Дпдатак за ппмпћ и негу је 2020. прималп 348 пспба (0,3%) а увећани 
ДПН 619 пспба (0,5%) щтп је у нивпу регипна Србија-Југ  

• Лични пратилац деце, 2018 – 14 деце месешнп, 10 месеци у гпдини, 8 
сати дневнп/5 дана недељнп, испод обухвата за Србија-југ

• 2018. птвпрен Центар спцијалних услуга (пружа и услугу спцијалнпг 
станпваоа у защтићеним услпвима) 

• Укупни расхпди за материјалну ппдрщку у надлежнпсти ЈЛС у Краљеву 
су 2018. гпдине изнпсили прекп 107 милипна РСД (3.2% бучета), 
пднпснп 902 динара пп станпвнику (регипн Србија-Југ: 900 дин, 2.3%)

• 51% нпвшане ппмпћи шини ппдрщка незаппсленим ппрпдиљама, 43% 
једнпкратна нпвшана ппмпћ сирпмащнима, 5% једнпкратна накнада за 
нпвпрпђеншад 

Спцијална заштита



Брпј лекара на 1000 станпвника (2020) Краљевп Србија-југ

Здравствена заштита деце 1,3 1,7

Здравствена заштита жена 0,2 0,2

Здравствена заштита пдраслпг станпвништва 0,7 0,7

Стпматплпшка заштита деце и пмладине 0,9 0,7

Здравствена заштита

Имунизација 2020 Краљевп Србија-југ

Прпценат деце кпја су вакцинисана прптив дифтерије,

тетануса и великпг кашља у првпј гпдини живпта

94,7 92,4

Прпценат деце кпја су вакцинисана прптив малих бпгиоа

у првих 18 месеци живпта

92,1 79,7

• Општа болница, Дом здравља, Завод за заштиту здравља, Апотекарска 

установа и Завод за специјализовану рехабилитацију „Агенс“ у Матарушкој
Бањи 



Дискусија

Кпментари, питаоа, сугестије


