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OBAVIJEST ZA MEDIJE 
 
 
Događaj: 50. g. obrtništva i poduzetništva Stjepana Šafrana 
Breznički Hum, 16. 11.2015. 
 

 

Naglasci iz govora Saše Klikovca direktora Metal producta 
 
 
INDUSTRIJSKA ZONA 
 
Upravo je Metal product svojim dolaskom u Općinu Breznički Hum, 2002. godine, 
prvi započeo projekt industrijalizacije ove lokacije, te je upravo zahvaljujući tom 
projektu u ovu poduzetničku zonu dovedena kompletna poslovna infrastruktura 

 
Danas u ovoj poslovnoj zoni tvrtke WAM product i Metal product zapošljavaju preko 
140 djelatnika 
 
NOVI POGON - NOVE TEHNOLOGIJE 
 
Vjerujem i očekujem da ćemo ovim proširenjem proizvodnih kapaciteta, uvođenjem 
novih tehnologija i kupnjom modernih strojeva i opreme, ojačati našu tvrtku, te da 
ćemo spremni dočekati izazove postavljene pred sve nas ulaskom Republike 
Hrvatske u Europsku uniju. 
Isto tako, novi će nam pogoni svojom tehničkom i tehnološkom opremljenošću 
omogućiti prihvaćanje poslova koji su nam srodni u djelatnosti, a koji  zahtijevaju 
veće kapacitete po pitanju veličine proizvodnog prostora, skladišta, kao i znatno 
olakšanu manipulaciju materijalom ili proizvodima većih težina. 
Time svojim postojećim i potencijalnim poslovnim partnerima možemo pružiti 
konkurentniji proizvod, kao i razinu kvalitete koja se od nas i očekuje. 
 
Kada govorim o novitetima u tehnologiji i proizvodnji, evo nekoliko primjera: 
Prije nekoliko godina započet je za nas vrlo važan projekt implementacije i 
proizvodnje AL odljevaka postupkom tlačnog lijeva. 
 
S obzirom na to da se tvrtka Metal product lijevanjem bavi od 1986. godine, 
uvođenjem nove tehnologije obrade aluminija napravili smo veliki iskorak u kvaliteti i 
rokovima isporuke, te samim time zadržali i značajno povećali konkurentnost koju 
smo godinama stvarali 
Sama primjena aluminijskog odljevka gotovo da nema granica! 
Osim automobilske industrije, odljevci se koriste u strojogradnji, građevinskoj 
industriji, medicini, brodogradnji, zračnoj i svemirskoj industriji te svakako energetici. 
 
Strojni park koji trenutno posjedujemo, a vezano za tlačni lijev, sastoji se od 12 
strojeva, sile zatvaranja od 180 do 1.100 tona, a trenutno smo u fazi kupnje novih 
strojeva, čime ćemo dodatno ojačati i proširiti naše mogućnosti i kapacitete lijevanja. 
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Primjer jednog od već započetih i implementiranih projekata, odnosno grupe 
proizvoda koji su vezani uz tlačni lijev i samu strojnu obradu, proizvodnja je 
profesionalne LED rasvjete koju smo započeli prije nekoliko godina kao „klaster 
projekt” nekoliko hrvatskih tvrtki. 
Ovo smatram jednim velikim iskorakom i pravim primjerom, jer smo udruživanjem u 
klaster, s više tvrtki iz različitih područja djelatnosti, s različitom povijesti i iskustvom, 
dobili jedinstvenu paletu visokokvalitetnih proizvoda namijenjenih i europskom i 
svjetskom tržištu 

Također, moram posebno istaknuti da smo prije nekoliko dana proizveli prve 
proizvode namijenjene vrlo zahtjevnoj automobilskoj industriji, što je samo pokazatelj 
kvalitete naše proizvodnje te vrlo velikog potencijala, čiju punu ekspanziju očekujemo 
u sljedećih nekoliko godina. 
Isto tako, u sklopu ove investicije, značajno smo povećali svoje kapacitete u 
tehnologiji hladnog i toplog kovanja, gdje također vidimo svoju komparativnu 
prednost i konkurentnost na tržištu Europske unije i regije 
 
Sve ovo navedeno daje snažne temelje našem uvjerenju da ćemo svoje uspješno 
poslovanje nastaviti i u budućnosti, u godinama koje slijede.. 
 
 
BROJ ZAPOSLAENIH 
 
Također, u sklopu predmetne investicije, u zadnje dvije godine, u tvrtki Metal product 
zaposleno je novih 75 djelatnika, te je u ovom trenutku ukupni broj zaposlenih preko 
160 djelatnika. 
Vjerujem i očekujem, da ćemo u godinama koje su ispred nas, zapošljavati još više 
djelatnika, da ćemo nastaviti s investicijama prateći potrebe tržišta, te očekujem da će 
u skoroj budućnosti tvrtka Metal product biti jedan od najznačajnijih nositelja hrvatske 
proizvodnje i hrvatskog gospodarstva. 
 
 
IZVOZ 
 
Kao pokazatelj da smo na pravom putu, mogu sa zadovoljstvom istaknuti 
povećanje izvoza u 2014. godini u odnosu na 2013. za punih 300 %, a ova je 
2015. godina po pitanju izvoza veća za 30 % u odnosu na spomenutu, rekordnu 
2014. Godinu. 
 
 
 
PARTNERI 
 
S ponosom mogu istaknuti kako Metal product od samih početaka, kao domaći 
proizvođač, sa svojim proizvodima sudjeluje u održavanju i jačanju elektroenergetske 
mreže u Republici Hrvatskoj. 
Naši dugogodišnji partneri su i Elektroprivrede BiH i Elektroprivrede Slovenije. 
 
S obzirom na to da izvoz u ovoj godini čini 60 % naše ukupne prodaje, zahvalnost ovim 
putem želim iskazati i našim strateškim partnerima: prije svih tvrtki Tyco Electronics 
s kojom surađujemo punih 20 godina, tvrtki Pfisterer te WAM grupaciji. 
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To su tvrtke koje su prepoznale naše potencijale, naša znanja, naše mogućnosti… te 
im ovim putem poručujem da ćemo i dalje – svakodnevno – ulagati sve svoje napore 
u razvoj kvalitete naših proizvoda i usluga. 
 
Nadalje, naš su razvoj pratile te podržale i bankarske institucije 
To su prije svega Hrvatska banka za obnovu i razvitak, s kojom smo već završili 
nekoliko projekata, te započeli neke nove, uključujući i ovaj aktualni, kao i naše 
poslovne banke: RBA, Hypo banka te Zagrebačka banka 
Zahvaljujem i Ministarstvu gospodarstva, jer smo u ovoj godini preko netom završenog 
javnog natječaja po operativnom programu regionalnih potpora kapitalnih ulaganja, 
dobili bespovratna sredstva, koja su nam također pomogla u financiranju ove 
investicije. 
 
 
 
Saša Klikovac. direktor Metal Producta 
 
Saša Klikovac rođen je u Zagrebu, 10.6.1977. godine, gdje je pohađao osnovnu, 
srednju ekonomsku školu i Ekonomski fakultet. 
 
Od 1997. godine radi u Metal Productu, te je prošao sve segmente poslovanja – od 
referenta prodaje i nabave, preko voditelja prodaje i nabave, komercijalnog direktora 
do mjesta direktora Metal Producta, koju funkciju obavlja posljednjih četiri godine. 
 
Članom Uprave Metal Producta imenovan je 2002. godine. 
 
 

 


