
21.10.2018. 
У Краљеву ће се годишње производити 7.000.000 фармерки  
 

Председник Републике Србије Александар Вучић је обишао радове на 
изградњи фабрике текстила „Еurotay“ у Краљеву, која ће имати 30.000 m2 
затвореног простора и 2.500 запослених радника.  

Посета је почела обиласком градилишта и презентацијом изградње 
фабрике, у коме су се председнику и његовим сарадницима придружили 
градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, председник Управног одбора 
„Tay Group“ Месут Топрак, амбасадор Републике Турске у Београду Танжу Билгич, 
извршни директор „Taypa“ Бурат Караaрслан, генерални директор „Eurotay“ Мурат 
Цаглар, као и представници града Краљева и гости из Турске. 

Председник је потом одржао састанак са представницима „Tay Group“, 
заједно са градоначелником Краљева др Предрагом Терзићем и својим 
сарадницима - потпредседником Владе и министром трговине, туризма и 
телекомуникација Расимом Љајићем, државним секретаром у Министарству 
привреде Драганом Стевановићем, шефом Кабинета Ивицом Којићем, директором 
Развојне агенције Србије Радошем Газдићем.  

Председник Србије Александар Вучић је обишао и раднице које су тренутно 
на обуци у сали за тренинг и разговарао са њима. 

Председник Управног одбора „Tay Group“ Месут Топрак је у име компаније, 
која је један од највећих произвођача текстила у свету, пожелео добродошлицу 
гостима, истакавши да је овај дан веома битан и за компанију, чији камен темељац 
је постављен 1977. године у Истанбулу, и за Републику Србију. „Tay Group“ је 
стране инвестиције започела у Египту, потом у Алжиру и сада у Републици 
Србији.  

„Ми смо компанија која на годишњем нивоу у Републици Турској производи 
око 8.000.000 фармерки, у Египту 6.000.000 - годишње 14.000.000 фармерки. 
Данас у Турској, Египту и Алжиру имамо више од 10.000 запослених. У Републици 
Србији градимо објекат који ће имати 30.000 m2 затвореног простора и 2.500 
запослених радника, захваљујући чему ће Србија заузети важно место међу 
произвођачима текстила и конфекције. Желим да пред уваженим председником 
поновим да ми имамо циљ – да наш извоз достигне цифру од 90.000.000 евра“, 
поручио је председник Управног одбора „Tay Group“ Месут Топрак.  

Према његовим речима, објекат у Краљеву ће бити завршен у марту 2019, а 
производња ће започети у априлу. У том објекту ће се на годишњем нивоу 
производити око 7.000.000 фармерки. У фабрици ће бити успостављен систем који 
ће користити најсавременију технологију. То ће бити интегрисани објекат који ће 
објединити све производне јединице (за сечење, прање и завршну обраду) на 
једном месту и извозити своје производе у иностранство.  

„Србија ће захваљујући нашој фабрици заузети важно место међу 
произвођачима текстила и конфекције. Ми се у Србији осећамо као код своје куће. 
Од почетка су нам сви органи локалне самоуправе, медији и српски народ 
излазили у сусрет, и на томе им захваљујем. Око 10.000 људи ћемо помоћи 
економски, укључујући пословне партнере, запослене раднике и њихове 
породице. Од почетка октобра до данас 115 радника је присуствовало нашим 



едукативним семинарима, периодичним семинарима који ће се и даље 
реализовати. Направићемо и обданиште за децу оних који ће радити у нашој 
фабрици“, истакао је Топрак изразивши радост што ће Србија добити један овакав 
објекат, који ће бити у хармонији са природом, околином и човеком и захваливши 
председнику Србије и свима који су помогли.  

Градоначелник града Краљева др Предраг Терзић је поздравио све који су 
присуствовали обиласку радова, нарочито високе госте. 

„Захваљујем вам што сте допринели да се у Краљеву отвори нова фабрика 
која ће запослити 2.500 Краљевчана. У граду Краљеву сте увек имали доброг 
партнера и обећавам вам да ћемо и даље добро сарађивати“, поручио је 
градоначелник Краљева. 

Његова екселенција амбасадор Републике Турске у Београду Танжу Билгич 
је изразио задовољство што је један већи део инвестиције, о којој је било речи и 
приликом састанака и преговора у Истанбулу, реализован. 

„Када се оконча, ова инвестиција ће бити највећа у Републици Србији. 
Инвестиција која је до сада урађена у Србији прелази 250.000.000, а 
спољнотрговинска размена између наших земаља прелази милијарду евра. 
Захваљујући овој инвестицији, обезбедићемо посао за 10.000 људи. Све се то 
догађа захваљујући позитивном ставу председника Републике Србије Александра 
Вучића, који се веома пријатељски понаша према нашим бизнисменима и у име 
наших бизнисмена захваљујем председнику и његовој екипи. Када буде завршен 
овај објекат, доћи ће и председник Републике Турске да га званично отвори. Ово 
је само почетак, још више ћемо унапредити односе између наших држава“, 
поручио је амбасадор Турске у Србији.   

Потпредседник Владе и министар трговине, туризма и телекомуникација 
Расим Љајић сматра да ова фабрика у изградњи представља најбољу 
конкретизацију добрих политичких односа између Србије и Турске. 

„Ова фабрика је резултат и личних односа председника Вучића и Ердогана. 
Ти добри политички односи су трасирали пут и представљали најбољу препоруку 
за турске компаније које данас долазе у Србију. И све те компаније које су већ 
овде, које  послују у Србији, намеравају да прошире своју производњу, што говори 
о пословном амбијенту и клими коју смо створили за њих, као и за све друге 
инвеститоре. Сви говоре о равномерном регионалном развоју, ми радимо на томе, 
и ова фабрика је најбољи пример. Она представља доказ да се Краљево на 
велика врата враћа на привредну мапу ове земље и надам се да ће Краљево бити 
мотор, локомотива развоја читавог овог региона“, рекао је Љајић.  

Уз изразе захвалности Месуту Топраку на инвестицији од 35.000.000 евра, 
председник Републике Србије Александар Вучић је подсетио на то да су 
просторије и хале личиле на рушевине пре уласка турске компаније у њих.  

„Поносан сам што сам могао вечерас да видим стотинак дама, дивних жена, 
које се боре за своју будућност, за свој хлеб, вредних српских жена које гледају у 
будућност и којима није тешко да до те будућности стигну тешким и напорним 
радом. Сигуран сам да ће их бити још много више. План је да до краја 2019. буде 
запослено 1.065, до краја 2020. године 1.750, а укупна вредност уговора се тек 
испуњава када буде најмање 2.500 запослено“, рекао је председник Републике 



Александар Вучић, истакавши значај изградње обданиште за децу запослених, где 
ће мајке моћи да доведу своју децу или баке своје унучиће.  

„Нарочито ми је драго да не раде само девојке од 20-25 година, већ да и 
жене од 40 и 50 година могу да се запосле овде, јер то су жене вредне, способне и 
које могу много да раде и које ће показати лојалност према компанији и борити се 
за њу. На овај начин ћемо довести другу или трећу плату у неку породицу, а у 
неким случајевима ово ће бити једина плата у породици. Важно је да имате и 
другу и трећу плату, јер онда можете да замишљате бољи живот, можете да 
узмете аутомобил на кредит, планирате море, зимовање и све оно што у 
претходним годинама нисте могли. Срећан сам због Краљева“, рекао је Вучић 
истакавши да је уложен велики напор да инвеститори дођу у Краљево, у коме су 
претходних деценија уништени Фабрика вагона, „Магнохром“, „Каблар“, „Јасен“, 
„Пољопромет“, „Тргопромет“, „Аутотранспорт“...  

Говорећи о инвеститорима, председник је истакао: 
„Реч је о озбиљним, вредним људима. Уверен сам у добру будућност 

фабрике, уверен сам у то да још много тога можемо да урадимо. Ми ћемо да 
градимо аутопут Чачак – Краљево – Врњачка Бања – Трстеник – Крушевац -  
Ћићевац према коридору десет. Наш посао је да отворимо Лађевце до краја јуна. 
Надам се још већем броју долазака турских компанија и турских туриста у нашу 
земљу. Ми немамо данас ништа што би нас раздвајало и зато је веома важно да 
покажемо још веће поштовање једних према другима, уз то поштовање долази 
поверење, долази и још много тога, али интерес имамо и једни и други само за 
још бољим односима“, поручио је председник Републике Србије Александар 
Вучић приликом обиласка радова на изградњи фабрике текстила у Краљеву. 


