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PLAĆE ZA LIPANJ 2020. U GRADU ZAGREBU 
 

 

Prosječna mjesečna neto plaća u pravnim osobama, za lipanj 2020. u odnosu na svibanj 2020., porasla je za 1,4% 

Mjere radi ublažavanja negativnih posljedica na gospodarstvo uzrokovanih epidemijom COVID 19, za lipanj 2020. u 

odnosu na svibanj 2020., u većini područja djelatnosti odrazile su se na porast plaća. 

Grad Zagreb bilježi rast prosječnih mjesečnih isplaćenih neto plaća u pravnim osobama, za lipanj 2020. u odnosu na 

svibanj 2020., i to za 1,4%, a najveći rast ostvaren je u području B (Rudarstvo i vađenje) za 30,3%. 

Pad prosječne mjesečne neto plaće u pravnim osobama u Gradu Zagrebu, za lipanj 2020. u odnosu na svibanj 2020., 

ostvaren je u dva područja djelatnosti, u području C (Prerađivačka industrija) za 2,8% i području Q (Djelatnosti 

zdravstvene zaštite i socijalne skrbi) za 0,1%. 

Prosječna mjesečna bruto plaća u pravnim osobama, za lipanj 2020. u odnosu na svibanj 2020., porasla je za 1,7% 

Najveći porast prosječne mjesečne isplaćene bruto plaće u pravnim osobama, za lipanj u odnosu na svibanj 2020., 

ostvaren je u području B (Rudarstvo i vađenje) za 35,3%, dok je pad ostvaren u području C (Prerađivačka industrija) za 

3,5%. 

G 1. STOPE PROMJENE PROSJEČNIH MJESEČNIH NETO I BRUTO PLAĆA  

VI. 2020./V. 2020. 
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Za lipanj 2020. u odnosu na veljaču 2020. prosječna mjesečna neto plaća u pravnim osobama pala je za 1,5% 

U Gradu Zagrebu, uslijed pandemije COVID-19, prosječna mjesečna isplaćena neto plaća u pravnim osobama za 

lipanj 2020. u odnosu na razdoblje prije pandemije, i dalje bilježi  pad, i to u 11 područja djelatnosti. Najveći pad 

ostvaren je u području djelatnosti A (Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo) za 8,2%, te u područjima djelatnosti C 

(Prerađivačka industrija), J (Informacije i komunikacije) i M (Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti) kod kojih je 

zabilježen pad neto plaća za 7,1%. 

Porast prosječne mjesečne isplaćene neto plaće u pravnim osobama, za lipanj 2020. u odnosu na veljaču 2020., 

ostvaren je u osam područja djelatnosti, u kojima je najveći porast ostvaren u području djelatnosti B (Rudarstvo i 

vađenje) s 25,2%. 

Prosječna mjesečna bruto plaća u pravnim osobama, za lipanj 2020. u odnosu na veljaču 2020., pala je za 2,0% 

U Gradu Zagrebu, za lipanj 2020. u odnosu na veljaču 2020., najveći pad prosječne mjesečne isplaćene bruto plaće 

u pravnim osobama ostvaren je u području djelatnosti A (Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo) za 11,3% te u 

području C (Prerađivačka industrija) za 9,5%. 

Porast prosječne mjesečne isplaćene bruto plaće u pravnim osobama ostvaren je u osam područja djelatnosti, a 

najveći porast, za 29,3%, ostvaren je u području djelatnosti B (Rudarstvo i vađenje). 

 

G 2. STOPE PROMJENE PROSJEČNIH MJESEČNIH NETO I BRUTO PLAĆA 

VI. 2020./II. 2020. 
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Porast prosječne mjesečna neto plaće u pravnim osobama za 3,8% za lipanj 2020. u odnosu na lipanj 2019. 

Rast prosječnih mjesečnih isplaćenih neto plaća u pravnim osobama u Gradu Zagrebu za lipanj 2020. u odnosu na isti 

mjesec prošle godine, ostvaren je u većini područja djelatnosti. Najveći rast neto plaća ostvaren je u području B 

(Rudarstvo i vađenje) za 22,2% i u području E (Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te 

djelatnosti sanacije okoliša) za 11,4%.  

Pad prosječne mjesečne neto plaće u pravnim osobama u Gradu Zagrebu, za lipanj 2020. u odnosu na lipanj 2019., 

ostvaren je u tri područja djelatnosti, u području S (Ostale uslužne djelatnosti) za 10,4%, području I (Djelatnosti 

pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane) za 4,9%, te u području M (Stručne, znanstvene i tehničke 

djelatnosti) za 0,2%. 

 

Prosječna mjesečna bruto plaća u pravnim osobama, za lipanj 2020. u odnosu na isti mjesec prošle godine, porasla 

je za 4,4% 

Najveći porast prosječne mjesečne isplaćene bruto plaće u pravnim osobama, za lipanj 2020. u odnosu na lipanj 2019., 

ostvaren je u području B (Rudarstvo i vađenje) za 25,7% , dok je pad prosječne bruto plaće ostvaren u području S 

(Ostale uslužne djelatnosti) za 13,1% te području I (Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane)  

za 7,3%. 

 

G 3. STOPE PROMJENE PROSJEČNIH MJESEČNIH NETO I BRUTO PLAĆA  

VI. 2020./VI. 2019. 
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Područja djelatnosti prema NKD-u 2007. 

A    Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 

B    Rudarstvo i vađenje 

C    Prerađivačka industrija  

D    Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 

E    Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 

F    Građevinarstvo 

G    Trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikala 

H    Prijevoz i skladištenje 

I      Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 

J      Informacije i komunikacije 

K     Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 

L     Poslovanje nekretninama 

M   Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 

N    Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 

O    Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 

P     Obrazovanje 

Q    Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 

R     Umjetnost, zabava i rekreacija  

S     Ostale uslužne djelatnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena: 

Detaljniji mjesečni podaci dostupni su u Excel formatu na poveznici Plaće. 

 

 

 

 

https://www.zagreb.hr/place/78712

