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 Stjepan Šafran, rođen je 1945. godine u Brezničkom Humu u Varaždinskoj županij. Obrtnik i 
poduzetnik je već 50 godina. Nakon završene obrtničke škole i naukovanja u 22. godini života 
posuđuje novac i kupuje nekoliko strojeva kako bi osnovao vlastitu obrtničku radionicu 1967. godine 
u Zagrebu.  

Uz uspješno vođenje obrtničke radionice nastavio je i sa osobnim usavršavanjem u struci te je 
završio visoku kvalifikaciju u metalskoj struci te stekao V. stupanj strojarsko-tehničke škole; smjer 
rukovođenje u privredi. 
 1971. godine obrtnička radionica gospodina Šafrana ima 12 zaposlenih, da bi 1990. godine taj 
broj bio 40, što je u to vrijeme bio maksimalni dozvoljeni broj u zakonskim okvirima. Iz same 
radionice razvili su se u zadnjih trideset godina dva poduzeća: Metal Product i Alu Product u Odri kraj 
Zagreba. U sastavu Metal Producta od 1990 je i Ljevaonica zvona i umjetnina i obojenih metala, koja 
je u vlasništvu zeta, Josipa Tržeca. U Sarajevu je 1996. godine osnovao tvrtku Metal Product Sarajevo. 
Danas, preko 200 zaposlenih proizvodni program tvrtke plasira se na domaće i strano tržište. 

Prvi je hrvatski mali poduzetnik koji započinje uvođenje standarda ISO 9001 1996. godine, a 
od 2002. godine dopunjuje standarde i dobiva certifikat ISO 14001. Od 2012. godine Metal Product i 
g. Stjepan Šafran osobno posjeduju certifikat poslovne sigurnosti za poslove klasificirane razinom 
"Tajno" za članice NATO saveza i Europske unije. 

2001. godine s korporacijom Wam Grupa Italy, potpisuje Protokol o osnivanju zajedničke 
tvornice Wam Product u Brezničkom Humu, koja započinje s radom 2003. godine i danas zapošljava 
preko 70 radnika.  

Te je godine u Brezničkom Humu, u Varaždinskoj županiji, izgrađen i novi proizvodni pogon 
Metal Producta veličine 2500 četvornih metara, čime je omogućeno dodatno proširenje i povećanje 
proizvodnog programa. Danas je ukupna površina proizvodnih pogona u Brezničkom Humu u čijoj je 
izgradnji sudjelovao g. Šafran preko 22.000 četvornih metara.  
 Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju otvaraju se nove mogućnosti razvoja poslovanja prema 
inozemnim tržištima, te se intenzivno proširuje poslovanje i orijentacija tvrtke na izvoznu politiku. 
Neki od poslovnih partnera s kojima poslovna suradnja traje već preko 20 godina odabiru Metal 
Product za strateškog poslovnog partnera u proizvodnji elektroopreme. Najznačajniji takav partner je 
američka tvrtka Tyco Electronics, koja u cijelome svijetu zapošljava gotovo 90.000 radnika, te 
proširuje svoj proizvodni program i proglašava Metal Product svojim strateškim partnerom. Metal 
Product za tog partnera proizvodi preko 400 proizvoda i u 10. mjesecu 2016. godine Predsjednik 
Uprave Tyco Electronics ga je proglasio među 5 najboljih partnera i dobavljača. Metal Product je u 
2017. godini dosegao zastupljenost izvoza u ukupnom prometu od preko 70%, sa tendencijom 
povećanja u slijedećim razdobljima.  
 Zahvaljujući takvom proširenju izvoznih poslova u Metal Productu je u posljednjih četiri 
godine otvoreno preko 140 novih radnih mjesta.  
 Društvene aktivnosti u području gospodarstva  
 Tijekom cijelog svog poduzetničkog rada bio je izuzetno aktivan u svim institucijama i 
organizacijama koje su poticale i unapređivale obrtništvo, gospodarstvo i poslovno okruženje te se 
vrlo rano uključuje u rad obrtničkih asocijacija Zagreba i ondašnje države. Od najranijih dana posebno 
i iznimno se zalagao za unaprijeđenje strukovnog obrazovanja i škola koje obrazuju za obrtnička 
zanimanja. Kao predsjednik Izvršnog odbora Saveza udruženja hrvatskih obrtnika 1993. godine 
pokretač je obnove Hrvatske obrtničke komore, osnovane 1882. godine a čiji je rad za vrijeme bivše 
države bio zabranjen. Po održanoj obnoviteljskoj skupštini 1994. godine izabran je za predsjednika 
Izvršnog odbora Hrvatske obrtničke komore, te je u dva mandata biran za predsjednika Hrvatske 
obrtničke komore (1999. i 2003. godine). Sudjelovao je u svim pripremnim dogovorima vezanim za 
ostvarivanje suradnje između Obrtničke komore za München i Gornju Bavarsku i Hrvatske obrtničke 
komore. Tijekom desetgodišnjeg razdoblja provođenja Sporazuma o suradnji između ove dvije 
institucije, za koji je Republika Njemačka osigurala oko milijun eura nepovratnih sredstava postignuti 
su značajni uspjesi u razvoju Hrvatske obrtničke komore i njene orijentacije prema potrebama 
članstva, posebice u uspostavljanju kvalitetnijeg sustava obrazovanja za obrtnička zanimanja.  



Cjelokupan rad u obrtničkim asocijacijama obavljao je na volonterskoj osnovi. Tijekom svojeg 
dugogodišnjeg rada u obrtništvu i poduzetništvu, bio je član mnogih tijela državnih institucija i 
udruga, od kojih navodimo samo neka:  

- predsjednik Udruženja obrtnika grada Zagreba 
- predsjednik Izvršnog odbora Saveza samostalnih privrednika Hrvatske 
- voditelj Sektora za malu privredu Hrvatske gospodarske komore 
- predsjednik Hrvatske obrtničke komore u dva mandata 
- član Gospodarsko socijalnog vijeća 
- član Nadzornog odbora Hrvatske garancijske agencije (danas Hrvatska agencija za malo 

gospodarstvo, inovacije i investicije) 
- član Upravnog vijeća Agencije za strukovno obrazovanje 
- potpredsjednik Hrvatsko-austrijske trgovinske komore 
- član izvršnog odbora UEAPME – udruženja europskih obrtničkih komora, koje zastupa 

interese obrtništva pred tijelima EU, sa sjedištem u Bruxellesu 
- član Nadzornog odbora Hrvatske gospodarske komore 

 
 Nagrade i priznanja 
 Za gospodarske uspjehe kao i svoj dugogodišnji društveni rad dobio je brojna priznanja:  
1992. g. dobitnik je Zlatne plakete Udruženja obrtnika grada Zagreba 
1992. g. dobitnik je Brončane kune (najveće priznanje Hrvatske gospodarske komore 

pojedincu) 
1993. g. dobitnik je Zlatne plakete Saveza udruženja hrvatskih obrtnika 
1993. g. dobitnik je Zlatne plakete Hrvatske gospodarske komore 
1995. g.  odlikovao ga je predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman redom Danice 

Hrvatske s likom Blaža Lorkovića; 
1995. g. dobitnik je Povelje Hrvatske obrtničke komore  
1998. g. dobitnik je Nagrade Grada Zagreba za 1997. godinu 
2002. g. dobitnik je diplome Počasnog majstora obrta, Komore Vicenza, Italija 
2006. g. dobitnik je Medalje Grada Zagreba za očuvanje obrtničke tradicije 
2006. g. dobitnik je Zlatne plakete Županijske gospodarske komore Varaždin  
2007. g.  dobitnik je Velike zlatne medalje Obrtničke komore za München i Gornju Bavarsku, 

Njemačka 
2010. g. odlikovao ga je predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić redom Ante Starčevića 
2012. g. imenovan je doživotnim počasnim predsjednikom Hrvatske obrtničke komore 
2016. g. imenovan je za počasnog Konzula Republike Albanije u Republici Hrvatskoj 
2016. g.  dobitnik je nagrade za životno djelo Stvaratelji za stoljeća 
 
U braku je sa suprugom Katarinom, ima dvije kćeri – Silvija je inženjer odjevne tehnologije i vodi 
vlastiti modni salon, Ana je doktor ekonomskih znanosti te predaje na Zagrebačkoj školi ekonomije i 
menadžmenta. U obiteljskom poslovanju preko 40 godina sudjeluje i supruga Katarina, te zetovi Josip 
i Saša, a od prije tri godine u vođenje poslovanja uključila se i unuka Barbara, magistar ekonomije. 
Time je poslovanje započela preuzimati i treća generacija obitelji. 
 


