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ZAPOSLENI U GRADU ZAGREBU, KOLOVOZ 2021.

U kolovozu 2021. ukupan broj zaposlenih pao je za 0,5% u odnosu na srpanj 2021.
U Gradu Zagrebu broj ukupno zaposlenih u kolovozu 2021. iznosio je 433 161, a od toga 204 991 su bile žene. U odnosu
na srpanj 2021. broj ukupno zaposlenih pao je za 0,5%, a broj zaposlenih žena za 0,7%.
Broj zaposlenih u pravnim osobama u kolovozu 2021. iznosio je 401 801, a od toga 190 102 su bile žene. U odnosu na
srpanj 2021. ukupan broj zaposlenih pao je za 0,5%, a broj zaposlenih žena u pravnim osobama za 0,8%.
U kolovozu 2021. u odnosu na srpanj 2021. ukupan broj zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama pao je za 0,1%, a
broj zaposlenih žena u obrtu i slobodnim profesijama za 0,2%, dok je ukupan broj zaposlenih poljoprivrednika u
porastao je za 0,4%, a broj žena zaposlenih u poljoprivredi porastao je za 1,5%.
U kolovozu 2021. broj ukupno zaposlenih porastao je za 3,5%, dok je broj ukupno zaposlenih žena porastao za 4,6%
u odnosu na kolovoz 2020.
U kolovozu 2021. broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je za 1,7% u odnosu na kolovoz 2020.
U kolovozu 2021. broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je za 1,7%, a broj zaposlenih žena za 3,3% u odnosu
na kolovoz 2020. Pandemija bolesti COVID-19 posebno je utjecala na pad broja zaposlenih u području djelatnosti L
(Poslovanje nekretninama), gdje je zabilježen pad od 17,8%, području djelatnosti A (Poljoprivreda, šumarstvo i
ribarstvo), gdje je zabilježen pad od 9,7% i u području djelatnosti I (Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i
usluživanja hrane), gdje je zabilježen pad broja zaposlenih od 6,6%. Najveći porast broja zaposlenih u pravnim
osobama ostvaren je u području djelatnosti G (Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla)
za 8,9%.
Broj zaposlenih u pravnim osobama u razdoblju od siječnja do kolovoza 2021. pao je za 0,6%, a broj zaposlenih žena u
pravnim osobama za 0,2% u odnosu na isto razdoblje 2020.
Stopa registrirane nezaposlenosti u kolovozu 2021. iznosi 3,9%
U kolovozu 2021. u odnosu na prethodni mjesec broj ukupno nezaposlenih pao je za 0,6%, kao i broj nezaposlenih
žena. Stopa registrirane nezaposlenosti u kolovozu 2021. iznosila je 3,9%, a za žene 4,2%.
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G 1. STOPE PROMJENE ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA,
VIII. 2021./VIII. 2020.
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Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.
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Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
Rudarstvo i vađenje
Prerađivačka industrija
Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
Građevinarstvo
Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
Prijevoz i skladištenje
Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
Informacije i komunikacije
Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
Poslovanje nekretninama
Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
Obrazovanje
Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
Umjetnost, zabava i rekreacija
Ostale uslužne djelatnosti
Izvor: obrazac JOPPD, HZMO, HZZ; obrada: GUSPRG – Odjel za statističke i analitičke poslove

Napomena:
Detaljnije informacije dostupne su na poveznici Zaposleni
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