
 

NAJVEĆE PROSJEČNE MJESEČNE PLAĆE KOD PODUZETNIKA U DRŽAVNOM  

I MJEŠOVITOM VLASNIŠTVU 

Zaposlenima kod velikih poduzetnika obveznika poreza na dobit, bez banaka i osiguravajućih društava kao i 

proteklih godina obračunate su prema godišnjim financijskim izvješćima najveće prosječne mjesečne neto 

plaće. Tako je bilo i u 2014. godini kada su prosječne mjesečne neto plaće kod velikih poduzetnika bile 5.987 

kuna što je 22,7% više od prosjeka svih poduzetnika (4.878 kuna). 

Najmanje obračunate prosječne mjesečne neto plaće bile su kod malih poduzetnika u iznosu od 4.063 kuna 

što je za 16,7% manje od prosjeka poduzetnika Hrvatske. Prosječne mjesečne neto plaće u 2014. godini kod 

srednjih poduzetnika bile su 5.240 kuna što je za 7,4% više od prosjeka svih poduzetnika Hrvatske. 

Tablica 1. Prosječne mjesečne neto plaće poduzetnika u 2014., promatrano po veličini poduzetnika 

Opis Prosjek svih poduzetnika Mali Srednji Veliki 

Prosječne mjesečne neto plaće u kunama 4.878 4.063 5.240 5.987 

Broj poduzetnika - 102.895 1.221 354 

Broj zaposlenih - 422.238 145.246 262.632 

Izvor: Fina - Registar godišnjih financijskih izvještaja 

Za svoj rad zaposleni kod poduzetnika u privatnom sektoru, kao i proteklih godina, prema obrađenim 

podacima iz godišnjih financijskih izvještaja, primili su manje prosječne mjesečne neto plaće od prosjeka 

gospodarstva. Tako je bilo i u 2014. godini kada su zaposlenima u privatnom sektoru obračunane prosječne 

mjesečne neto plaće u iznosu od 4.529 kuna što je 7,2% manje od prosjeka svih poduzetnika (4.878 kuna). 

Tablica 2. Prosječne mjesečne neto plaće poduzetnika u 2014., promatrano po obliku vlasništva poduzetnika 

Opis Prosjek svih poduzetnika  Državno Privatno Zadružno  Mješovito 

Prosječne mjesečne neto plaće u kunama 4.878 6.234 4.529 3.712 6.106 

Broj poduzetnika - 878 102.423 636 533 

Broj zaposlenih - 101.654 652.298 1.692 74.472 

Izvor: Fina - Registar godišnjih financijskih izvještaja 

Tradicionalno najveće plaće ostvaruju zaposleni u području djelatnosti B -  rudarstvu i vađenju koji su i u 2014. 

godini obračunali najviše prosječne mjesečne neto plaće. Po visini prosječne mjesečne neto plaće slijede 

zaposleni kod poduzetnika u području djelatnosti D - opskrbi električnom energijom, plinom, parom i 

poslovima klimatizacije, u djelatnosti J - informacija i komunikacija, K - financijskim djelatnostima i 

djelatnostima osiguranja te u području djelatnosti L - poslovanju s nekretninama.  

Tablica 3. Rang lista  top 5 djelatnosti sa najvećom prosječnom mjesečne neto plaćom poduzetnika RH u 2014. g.  

Područje djelatnosti 
Prosječne neto 

plaće u kunama 

Odnos prema 

prosjeku HR=100% 

Indeks 2013. 

= 100,0 

B Rudarstvo i vađenje 7.652 56,9 108,7 

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 7.577 55,3 102,5 

J Informacije i komunikacije 7.117 45,9 101,6 

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
1
 6.425 31,7 99,5 

L Poslovanje nekretninama 5.781 18,5 97,7 

Poduzetnici na razini RH 4.878 100,0 101,2 

Izvor: Fina - Registar godišnjih financijskih izvještaja 

Tablica 4. Poduzetnik sa najvećom prosječnom mjesečnom plaćom zaposlenih u području djelatnosti B, u 2014.  

 

ED-INA d.o.o., Zagreb (područje djelatnosti – B) 

OIB  26208409407 

Veličina  Mali 

Temeljni kapital  20.000 kn 

Broj zaposlenih 11 

Kakve su prosječne mjesečne neto plaće kod tvrtki saznajte na Transparentno.hr, jednostavno i bez novca. 

                                                             
1
 U podatke nisu uključene banke, osiguravajuća društva, leasing i ostale financijske institucije koje su obvezne predavati godišnje 

financijske izvještaje na posebnom obrascu, različitom od onoga na kojem izvještaje podnose svi drugi poduzetnici.  

https://www.transparentno.hr/

