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UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 
KLASA:                 302-01/14-01/10 
UR. BROJ:             2178/01-05-14-5   
Slavonski Brod,       8. 08. 2014. 
                Kolegij Gradonačelnika 
                  - ovdje -  
 
 
Predmet:     - Informacija o stanju i poslovanju poduzetnika grada Slavonskog Broda u  2013. godini 
  
 
U gospodarstvu grada Slavonskog Broda  u  2013. godini je poslovalo  889 poduzetnika – obveznika poreza na 
dobit.  Istovremeno u Brodsko-posavskoj županiji je poslovalo 1.570 poduzetnika.  
 
 
Pregled ukupnog broja poduzetnika ( po veličini subjekta ) iz grada Slavonskog Broda  koji su podnosili godišnja financijska izvješća 
 

 Godina 
 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 

Broj poduzetnika 742 750 769 802 868 881 815 889 
Mali poduzetnici 718 722 747 778 842 859 791 865 
Srednji poduzetnici 21 25 18 21 23 18 20 21 
Veliki poduzetnici 3 3 4 3 3 4 4 3 
 

 
                                    Mali poduzetnici                   Srednji poduzetnici                    Veliki poduzetnici                                                  
                                                             Pregled poduzetnika prema veličini subjekta 

 
Ukupan broj poduzetnika u 2013. godini (889) iz grada Slavonskog Broda čine čak 56,6 % aktivnih poduzetnika 
Brodsko-posavske županije (1.570).  
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U 2013. godini u Slavonskom Brodu najbrojniji su bili poduzetnici iz područja trgovine na veliko i malo ( 239 
poduzetnika ), slijede poduzetnici iz prerađivačke industrije ( 166 ), potom poduzetnici iz područja stručnih, 
znanstvenih i tehničkih djelatnosti ( 126 ),  poduzetnici iz područja građevinarstva ( 109 ) i poduzetnici prijevoza i 
skladištenja ( 55 )  itd.  

 
                                                                Trgovina             Prerađivačka         Stručne djel.        Građevinarstvo        Prijevoz      
                                                             Najbrojnije djelatnosti u poduzetništvu Slavonskog Broda 
 
Na području Brodsko-posavske županije međusobni odnos - udjel broja poduzetnika po djelatnostima je gotovo 
identičan kao i u Gradu ( najviše poduzetnika je iz područja trgovine na veliko i malo - 307, slijede prerađivačka 
industrija - 234, stručne i znanstvene djelatnosti - 169, građevinarstvo – 154, a razlika je da tada u županiji slijedi 
poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo, ispred djelatnosti prijevoza i skladištenja ). 
 
Analizirajući poduzetnike prema veličini subjekta vidljivo je da su u 2013. najbrojniji bili mali poduzetnici sa 865 
subjekata, zatim srednje veliki poduzetnici sa 21 subjektom, a najmanju zastupljenost i dalje imaju veliki 
poduzetnici sa  samo  3 subjekta.  
 
U  2013. godini je u Slavonskom Brodu zabilježeno povećanje broja malih poduzetnika ( za 74 ), povećan je i broj 
srednje velikih poduzetnika  ( sa 20 na 21 ),  dok je broj velikih poduzetnika  smanjen ( sa  4 na 3 ). 
 
Promatrano prema vlasništvu u poduzetništvu grada Slavonskog Broda tijekom 2013. godine prevladava broj 
poduzetnika u privatnom vlasništvu ( 855 ), slijede poduzetnici u državnom vlasništvu  ( 19 ), zatim poduzetnici u 
mješovitom vlasništvu  ( 13 )  i poduzetnici u zadružnom vlasništvu  ( 2 ).  
 

 
                                                                              Privatno                 Državno                Mješovito                Zadružno 
 

Vlasništvo poduzetničkih subjekata 
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Broj zaposlenih i nezaposlenih osoba 
 
Broj nezaposlenih u Gradu Slavonskom Brodu je, prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na dan 
31. prosinca 2013. godine iznosio  5.886 osoba, što je za  100 osoba  manje  u odnosu na isto razdoblje  2012. 
godine kada  je bilo  5.986 nezaposlenih osoba.  
Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na dan 30. lipnja 2014. godine vidljivo da se broj 
nezaposlenih na području Grada Slavonski Brod  smanjio na  4.729 nezaposlenih osoba.  
 
Broj zaposlenih u poduzetništvu grada Slavonskog Broda se u  2013. godini neznatno smanjio u odnosu na 
prethodnu 2012. godinu i iznosio je 10.206 zaposlenih.  Poduzetništvo Grada je zapošljavalo  67,95 %  ukupno 
zaposlenih u poduzetništvu Brodsko-posavske županije ( 15.019 ).  
 
Koncem  2013.  u Slavonskom Brodu je prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje  bilo 
zaposleno ukupno  25.526 osoba – i to kod pravnih osoba  21.223 zaposlenika ( u trgovačkim društvima, 
školstvu, zdravstvu, gradskoj i županijskoj upravi, MUP-u, MORH-u, društvenim i svim ostalim subjektima), u 
obrtništvu 918 zaposlenih, u poljoprivredi 61 osoba, u samostalnim profesionalnim djelatnostima 354 osobe, kod 
fizičkih osoba 2.619, i ostali  81 osoba.   Istovremeno je na području Brodsko-posavske županije bilo zaposleno 
ukupno  33.824 osobe.  
Izvor podataka ; -  Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Sektor za ekonomske poslove  
 
 
Kretanje  broja  zaposlenih  u  poduzetništvu  grada  Slavonskog Broda ( u trgovačkim društvima ) 
 Godina 
 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 
Broj zaposlenih 8.953 9.898 10.660 11.436 11.318 10.449 10.461 10.438 10.206 
 
U gradu Slavonskom Brodu tijekom 2013. godine od ukupno 10.206 zaposlenih najviše su zaposlili mali 
poduzetnici (4.940 zaposlenika), zatim srednje veliki poduzetnici  (2.555 zaposlenika), te veliki poduzetnici (2.711 
zaposlenika).   
 
Po broju zaposlenih najviše djelatnika ( 5.489 ) zapošljavaju poduzetnici u prerađivačkoj industriji, zatim slijede 
poduzetnici u građevinarstvu ( 1.315 ), poduzetnici u trgovini na veliko i malo ( 983 ), poduzetnici stručnih i 
znanstvenih djelatnosti  (513 zaposlenika), te poduzetnici u području opskrbe vodom ( 352 zaposlenika ). 
 
Rezultati poslovanja 
Kod poduzetnika grada Slavonskog Broda zabilježeno je smanjenje ukupnih prihoda za 5,2%, smanjenje ukupnih 
rashoda za  2,9%, smanjena je dobit  razdoblja za  19,3%  i povećan je gubitak razdoblja za  131,1%. 
 
Dobit razdoblja od 197,1 milijuna kuna ostvarilo je 596 poduzetnika, dok je  gubitke razdoblja u ukupnoj vrijednosti 
od  287,4 milijuna  kuna  iskazalo  293 poduzetnika.  
Ovakvi poslovni rezultati su rezultirali sa konsolidiranim neto gubitkom poduzetništva Grada od 90,4 milijuna 
kuna, koji je veći od gubitaka ostvarenih u prethodnoj  2012. godini za  74,67 milijuna kuna  ( 2012.  neto gubitak 
je bio 15,73 milijuna kuna ).  
 
Ukupni prihodi poduzetnika Grada   (4.877.344.000,0 kn)  i  ukupni rashodi  (4.934.434.000,0 kn)  su u  2013. 
godini  zabilježili pad u odnosu na prethodnu  2012. godinu. Prihodi su smanjeni za  5,2%, dok su rashodi 
smanjeni za  2,9% .  
Na razini Brodsko-posavske županije je slična situacija, tj. zabilježen je neto gubitak poslovanja od  99 milijuna 
kuna.  
Prema ukupnom prihodu poduzetnika Brodsko-posavska županija je na 16. mjestu među županijama u Republici 
Hrvatskoj,  po ukupnom broju poduzetnika naša županija je također na 16. mjestu u RH, prema broju zaposlenih 
kod poduzetnika 16., po ostvarenoj dobiti razdoblja 15., po gubitku razdoblja 11, te prema neto dobiti  19. u  RH.   
 
Prihodi poduzetnika Grada su u  2013. vrijednosno bili manji od rashoda ( posljedica je negativan financijski 
rezultat – gubitak razdoblja ), što je bio slučaj  i u prethodnoj  2012. godini.  
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U ukupnim prihodima poduzetnika Brodsko-posavske županije poduzetnici iz Grada Slavonskog Broda sudjeluju 
sa  visokih  66,6%.  
 
Iz strukture ukupnih prihoda  za  2013. je vidljivo da su kao i prijašnjih godina dominantni poslovni prihodi ( prihodi 
od prodaje roba i usluga -  98,5% prihoda), slijede financijski prihodi (0,8% prihoda), te izvanredni prihodi sa  
0,4%.   
 
U odnosu na 2012. godinu gledano po strukturi poslovni prihodi su smanjeni za 5,5%, izvanredni prihodi su 
povećani za 68,2%,  financijski prihodi su smanjeni za 12,3%. 
Poslovni prihodi su smanjeni za 5,5%, dok su poslovni rashodi smanjeni za 5,6%, pa je na ovaj način nešto 
povećana ekonomičnost redovnog poslovanja u odnosu na prethodnu 2012. godinu. 
 
Rashodi poslovanja 
Ukupni rashodi poslovanja poduzetnika  Grada su u  2013. godini  smanjeni  za  2,9%. 
Strukturu ukupnih rashoda u 2013. godini karakteriziraju promjene u odnosu prema usporednoj 2012. godini, a 
odnose se na smanjenje poslovnih rashoda za 5,6%, povećanje financijskih rashoda za 71,8%, porast 
izvanrednih rashoda poslovanja od  264%,  i  porast udjela u gubitku od pridruženih poduzetnika za  5,1%.  
 
U ukupnim rashodima poduzetnika s područja Brodsko-posavske županije poduzetnici Grada Slavonskog Broda 
sudjeluju sa  66,9% ostvarenih rashoda.  
 
Dobit razdoblja poduzetnika grada Slavonskog Broda za  2013. godinu iznosi 197.058.000,0 kuna  i ona je za  
19,37 %  veća od ostvarene dobiti razdoblja u  2012. godini. 
 
Gubitak razdoblja za 2013. godinu vrijednosno je veći od dobiti razdoblja, iznosi 287.438.000,0 kuna i veći je od 
prošlogodišnjeg  gubitka razdoblja  za  131,1%.  
 
Gospodarstvo grada Slavonski Brod  je ukupno ostvarilo negativan konsolidirani financijski rezultat ( neto gubitak 
poslovanja )  u iznosu od  90,38 milijuna kuna.  
 
Zaključno  je poslovanje poduzetnika grada Slavonskog Broda  u  2013. godini bilo neuspješnije od poslovanja u 
prethodnoj  2012. godini ( ostvaren je neto gubitak razdoblja ).  
 
U ukupno ostvarenoj dobiti i gubitku razdoblja poduzetnika s područja Brodsko-posavske županije poduzetnici 
Grada Slavonskog Broda sudjeluju sa  62,5 % ostvarene dobiti razdoblja, sa  69,4% ostvarenog gubitka razdoblja 
i  sa  91,5% konsolidiranog neto gubitka.  
Među gradovima i općinama Brodsko-posavske županije poduzetnici Grada su prema ukupnom prihodu na 1. 
mjestu ( slijede Nova Gradiška i Oriovac ), ali je Grad Slavonski Brod i na posljednjem mjestu prema 
konsolidiranom rezultatu poslovanja jer je ostvario rezultat od  90,4 milijuna kuna gubitka.  
 
Dobit razdoblja u poduzetništvu Grada je ostvarena u 12 djelatnosti, dok je gubitak poslovanja iskazalo 6 
djelatnosti.  Dobit poslovanja je ostvarilo  596  poduzetnika,  a  293  poduzetnika je iskazalo gubitak u poslovanju. 
 
Iz analize poslovanja je vidljivo da su gradski poduzetnici u važnijim djelatnostima u gospodarstvu grada ostvarili 
neto gubitak poslovanja  ( u prerađivačkoj industriji, građevinarstvu, djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i 
usluživanja pića, poslovanju nekretninama, stručne i znanstvene djelatnosti, ostale uslužne djelatnosti), dok je u 
ostalim djelatnostima dobit poslovanja. 
Najveći konsolidirane gubitke u poslovanju su imali redom ; - građevinarstvo, pružanje smještaja i pripreme hrane, 
stručne i znanstvene djelatnosti, poslovanje nekretninama, prerađivačka industrija.   
 
Neto dobit su ostvarili poduzetnici u djelatnostima – poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo, rudarstvo, opskrba el. 
energijom, opskrba vodom, trgovina na veliko i malo, prijevoz i skladištenje, informacije i komunikacije, financijske 
djelatnosti, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti, obrazovanje, djelatnost zdravstvene zaštite i socijalne 
skrbi, te umjetnost, zabava i rekreacija. 
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Najveću dobit u 2013. godini su ostvarili poduzetnici iz prerađivačke industrije (106,18 milijuna kuna), ali 
istovremeno su oni ostvarili i najveći gubitak razdoblja  (110,62 milijuna kuna).  Slijede poduzetnici iz 
građevinarstva sa dobiti od 24,39 milijun kuna, potom poduzetnici iz trgovine sa dobiti od 14,73 milijun kuna, 
poduzetnici iz stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti sa ostvarenom dobiti razdoblja od 8,26 milijuna kuna.  
Poduzetnici iz  građevinarstva su ostvarili najveći konsolidirani gubitak poslovanja ( 57,13 milijuna kuna ).  
 
Djelatnost prerađivačke industrije temeljem ostvarenih rezultata bez sumnje i dalje daje najveći doprinos ukupnim 
pozitivnim i negativnim rezultatima poslovanja poduzetništva.   
U prerađivačkoj industriji  119 poduzetnika je poslovalo sa dobiti, a  47 sa gubitkom.  
U djelatnosti trgovine na veliko i malo  150 poduzetnika je poslovalo sa dobiti, a  89 sa gubitkom.    
U djelatnosti graditeljstva  64  poduzetnika je poslovalo sa dobiti, a  45 sa gubitkom. 
 
 
Promatrano prema veličini poduzetnika konsolidirani financijski rezultat je pozitivan jedino kod velikih 
poduzetnika, odnosno on  je slijedeći ; 
- mali poduzetnici su ostvarili gubitak  razdoblja od  11,8 milijuna kuna, 
- srednje veliki poduzetnici su ostvarili gubitak razdoblja  od  132,05 milijun kuna, 
- veliki poduzetnici su ostvarili dobit  razdoblja u iznosu od  53,46 milijun kuna, 
 

 
                                                                                       Mali                           Srednje veliki                         Veliki 

 
Dobit – gubitak poduzetnika ( prema veličini )  u  milijunima kuna 

 
Kako je vidljivo u  2013. godini dobit su ostvarili jedino veliki poduzetnici ( 3 subjekta ), dok su u prethodnoj  2012. 
godini jedino mali poduzetnici ostvarili dobit, a srednje veliki i veliki poduzetnici su poslovali s gubitkom. 
 
Promatrano prema vlasništvu konsolidirani gubitak u poslovanju su iskazali subjekti iz 3 kategorije - državno, 
privatno i mješovito vlasništvo, dok su jedino subjekti zadružnog vlasništva iskazali malu konsolidiranu dobit. 
 
Od ukupno 889 poduzetnika, među kojima je čak 885 u privatnom vlasništvu, 578 poduzetnika je ostvarilo dobit 
razdoblja, a  277 je iskazalo gubitak ( konsolidirani rezultat privatnog sektora  je gubitak od  11,7 milijun kuna).   
U državnom vlasništvu  poslovalo je 19 poduzetnika od kojih je 12 ostvarilo dobit, a  7 poduzetnika je iskazalo 
gubitak  ( neto gubitak državnog sektora iznosi 8,9 milijuna kuna ). 
 
U mješovitom vlasništvu od ukupno 13 poduzetnika  4 je iskazalo dobit, a  9 je iskazalo gubitak poslovanja, što je 
rezultiralo konsolidiranim neto gubitkom mješovitog sektora od čak  69,8 milijuna kuna. 
U zadružnom vlasništvu je bilo samo  2 poduzetnika koji su poslovali pozitivno i iskazali konsolidiranu dobit  
razdoblja od  9 tisuća kuna.  
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Najveća konsolidirana neto dobit u 2013. ostvarena je u djelatnosti trgovine na veliko i malo (10,22 milijuna kuna), 
potom slijedi djelatnost poljoprivrede i šumarstva sa dobiti od 6,67 milijuna kuna, potom djelatnost informacija i 
komunikacija  ( 3,35 milijuna kuna) … itd. 
 
Najveći konsolidirani neto gubitak u 2013. godini ostvaren je u djelatnosti građevinarstva ( 57,12 milijuna kuna ), 
slijedi djelatnost pružanja smještaja i usluživanja hrane ( 42,05 milijuna kuna ), potom djelatnost stručnih, 
znanstvenih i tehničkih djelatnosti ( 11 milijuna kuna ), te prerađivačka industrija ( 4,44 milijun kuna ). 
 
Srednje veliki poduzetnici su u  2013. poslovali sa najvećim gubitkom razdoblja, dok su veliki poduzetnici 
poslovali sa najvećom dobiti razdoblja. 
 
Mali poduzetnici u 2013. godini čine čak  97,3 % svih poduzetnika u Slavonskom Brodu, zapošljavaju 48,4 % 
svih zaposlenih u poduzetništvu Grada, sudjeluju sa 42,3 % u ukupnim prihodima poduzetništva Grada, sudjeluju 
sa  41,7 % u ukupnim rashodima, ostvaruju  52,7 % ukupne dobiti razdoblja i  40,2 % gubitaka razdoblja.  Kod 
malih poduzetnika je u 2013. bilo zaposleno  4.940  zaposlenika,  odnosno manje nego li u  2012. godini.   
 
Mali poduzetnici su povećali ukupne prihode za 9 %, povećali su ukupne rashode za 11,2 %, povećali su dobit 
razdoblja nakon oporezivanja za  26,8 %,  te su povećali gubitak razdoblja za visokih  108,8 %.   
Ovo je rezultiralo sa ukupnim konsolidiranim neto gubitkom malih poduzetnika s područja grada Slavonski Brod. 
 
Srednje veliki poduzetnici su u  2013.  povećali broj zaposlenih za stotinjak  (na 2.555), smanjili su ukupne 
prihode za 7,5%, smanjili su ukupne rashode za 2%, smanjili su dobit razdoblja za 9,2% te povećali gubitak 
razdoblja nakon oporezivanja za visokih  121,3%. Srednje veliki poduzetnici su iskazali konsolidirani gubitak 
razdoblja od čak  132 milijuna kuna.  
 
Veliki poduzetnici  su  u  2013. godini povećali broj zaposlenika za  0,6%, smanjili su ukupne prihode za 19,2% i  
ukupne rashode za 20%.  Dobit razdoblja nakon oporezivanja je povećana za 19,8%, a  gubitak razdoblja 
ostvaren je u iznosu od 19,1 milijuna kuna. Ovakvo poslovanje je rezultiralo konsolidiranom dobiti razdoblja od  
53,5 milijuna kuna. 
 
Najuspješnijih 10  trgovačkih društava ( po ostvarenom prihodu ) na području Grada u 2013. godini su redom bila;  
- Đuro Đaković TEP d.o.o., „Bilfinger Đuro Đaković Montaža“ d.d., Đuro Đaković-Specijalna vozila d.d., Đuro 
Đaković Holding d.d., VINDON  d.o.o., Merkur -  Veterinarska ambulanta d.o.o., Saint Jena Industries d.o.o., 
Brod-plin d.o.o., Teri trgovina d.o.o., Slavonija Di d.o.o. 
 
Na području Grada najveći gubitak u poslovanju za  2013. godinu su iskazali ; - Uni-tel d.o.o. u stečaju, Hlad 
d.o.o., Ceste d.d u stečaju, Fenix d.o.o., Đuro Đaković Inženjering d.o.o., Đuro Đaković – Specijalna vozila d.o.o., 
Đuro Đaković – Proizvodnja opreme d.o.o., Coloseum – gradski centar Brod d.o.o., Đuro Đaković Elektromont 
d.d. i  V.A.M. – ing d.o.o. u stečaju.  
 
Najveću dobit  za  2013. godinu je  iskazalo slijedećih  10 poduzetnika s područja Grada , -  Đuro Đaković-TEP 
d.o.o., Bilfinger Đuro Đaković Montaža d.o.o., Poduzeće za ceste d.o.o., Vindon d.o.o., Đuro Đaković Alatnica 
d.o.o., Teri trgovina d.o.o., Ljekarna Đurković Zdenka, Cilinder sistem d.o.o., Đuro Đaković Kompenzatori d.o.o., i 
Ekoma d.o.o.    
 
Značajno je napomenuti da su društva  UNI-TEL d.o.o. u stečaju i  HLAD  d.o.o. značajno utjecali na lošiji rezultat 
poslovanja svih poduzetnika grada Slavonskog Broda za 2013. godinu, jer su zajedno iskazali čak 86,1% ukupno 
iskazanog neto gubitka Grada. 
 
Analiza troškova za plaće poduzetnika     
 
Troškovi  osoblja poduzetnika Grada su u  2013. iznosili ukupno 860,145  milijuna kuna ( prošle godine 824,913 
milijuna kuna ), i povećani su za  3,1% u odnosu na prethodnu  2012. godinu.  Udjel troškova osoblja u ukupnim 
rashodima u  20123 godini iznosi 17,4%  ( u 2012. godini udjel je bio 16,2% ). Poduzetnici grada Slavonskog 
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Broda su u 2013. godini isplatili neto plaće u iznosu od  588 milijuna kuna  za  10.206 zaposlenika, što predstavlja  
smanjenje  od  0,1% u odnosu na neto plaće isplaćene u  2012. godini.  
 
Veliki poduzetnici s područja Grada su za svojih 2.711 zaposlenih isplatili najveću prosječnu neto plaću (7.279 
kuna ili  51,5%  više od prosječne plaće na razini Grada),  slijede srednje veliki poduzetnici koji su za svojih 2.555 
zaposlenih isplatili prosječnu plaću od  4.802,0 kune, a najmanju prosječnu neto plaću isplatili su mali poduzetnici 
za svojih 4.940 zaposlenika  u iznosu od  3.444 kuna (što je za 23,8% manje od prosječne plaće na razini Grada).  

 

 
                                                                                               Veliki                   Srednje veliki                   Mali 
 

Broj zaposlenika kod poduzetnika – grupirano prema veličini poduzetnika   
 

Prosječne plaće malih poduzetnika sa područja Grada Slavonskog Broda zaostaju za prosječnom plaćom malih  
poduzetnika sa područja RH za 12%. 
Prosječne plaće srednje velikih poduzetnika sa područja Grada Slavonskog Broda zaostaju za prosječnom 
plaćom srednje velikih poduzetnika sa područja  RH za  6,7%. 
 
Prosječne plaće kod velikih poduzetnika s područja Slavonskog Broda bile su 23.1%  veće od prosječne plaće 
velikih poduzetnika sa području  RH.  
  
Gledano u odnosu na Brodsko-posavsku županiju  gradski prosjek isplaćenih neto plaća je viši kod svih grupacija 
poduzetnika  ( od  2,3 % kod malih,  5,7% kod srednje velikih i  3,9% kod velikih poduzetnika ). 
 
U privatnom sektoru je bilo najviše zaposlenih ( njih 8.151 ili čak 79,9% ukupno zaposlenih u Gradu ),  a 
isplaćena prosječna mjesečna neto plaća u ovom sektoru iznosi  4.684 kuna.  
Državni sektor je imao najveću isplaćenu prosječnu neto plaću u iznosu od  5.374 kune, mješoviti sektor je 
prosječno isplatio  5.214 kuna, a najmanju prosječnu neto plaću je imao zadružni sektor u iznosu od  3.370 kuna.  
 
Prosječna mjesečna neto plaća na razini poduzetništva Slavonskog Broda u 2013. godini je iznosila  4.803,0 
kune, nominalno je porasla u odnosu na prethodnu  2012. godinu za  4,8%. Ona je bila veća od prosječne 
mjesečne neto plaće po zaposlenom na razini županije ( 4.338 kuna ), kao i od isplaćene prosječne mjesečne 
neto plaće po zaposlenom na razini Hrvatske  ( 4.778 kuna ). 
 
Struktura imovine, kapitala i obveza poduzetnika s područja Grada govori o značaju malih poduzetnika u ukupnim 
rezultatima poduzetništva grada Slavonskog Broda.  
Neto vrijednost imovine poduzetnika grada Slavonskog Broda je na dan  31. 12. 2013. godine iznosila 5,5 milijardi 
kuna, što je u odnosu na  2012.  godinu povećanje za  2,3%. Najveći udjel u imovini gradskog poduzetništva 
imaju poduzetnici koji se bave djelatnošću prerađivačke industrije (35,6%) i poduzetnici iz djelatnosti trgovine   
( 12,8%). 



    8 

Vrijednost imovine poduzetnika iz grada Slavonskog Broda krajem  2013. godine čini  62,3% ukupne imovine 
poduzetnika s područja  Brodsko-posavske županije.  
U strukturi aktive poduzetnika s područja grada, najveći udjel ima kratkotrajna imovina (50,1%), slijedi  dugotrajna 
imovina (49,5%), te plaćeni troškovi budućeg razdoblja sa  0,4%. 
Tijekom 2013. godine došlo je do negativnog pomaka kroz povećanje udjela dugotrajne imovine i smanjenje 
udjela kratkotrajne imovine.  
 
Struktura imovine, kapitala i obveza je nepovoljna kao i u prethodnoj 2012. godini. Prevelik je udjel dugotrajne 
imovine, a u strukturi kapitala i obveza sa još većim iznosom  (  3,1 milijardu kuna ) prevladavaju tuđa sredstva  
( dugoročne i kratkoročne obveze ) u odnosu na vlastiti kapital poduzetnika.  
 
Financijski pokazatelji uspješnosti poslovanja poduzetništva u 2013. godini govore da je  2013. godina bila lošija 
od  2012. godine, iz razloga što je iskazan gubitak u odnosu na prethodnu 2012. kada je iskazana dobit. 
Smanjena je rentabilnost prometa, smanjena je rentabilnost ukupne neto imovine, smanjena je rentabilnost 
vlastitog kapitala.  
 
Vanjsko trgovinska razmjena     
 
U 2013. godini došlo je do povećanja izvoza ( za 6,9 % ) i pada uvoza ( za 26,9 % ). U konačnici je ovo rezultiralo 
pozitivnom bilancom vanjsko-trgovinske razmjene poduzetništva Grada Slavonskog Broda ( izvoz veći od uvoza 
za  78 % ).  
 
Gospodarstvo grada Slavonskog Broda  je u  2013. godini ostvarilo izvoz u iznosu od 1.370.205.000 kuna (rast 
izvoza za 6,9 % u odnosu na 2012. ),  te uvoz od  768.779.000 kuna ( pad uvoza od 26,9 % u odnosu na 2012.)  
Pokrivenost  uvoza  izvozom  u  2013.  godini iznosi  178 % .  
 
Usporedno, izvoz Brodsko-posavske županije se prema podacima za 1-6 mjesec 2013. povećao za 4,2 %, a  
uvoz se istovremeno smanjio za 21,9 , te je  ostvaren suficit vanjskotrgovinske razmjene poduzetnika u iznosu od  
12  milijuna USD. 
 
Od  889 poduzetnika s područja Grada tijekom  2013. godine 126 poduzetnika su bili izvoznici, a 101 je bio 
uvoznik.  
 
Rang lista prvih 10 poduzetnika grada po prihodima ostvarenim od izvoza je slijedeća ;  
- Đuro Đaković TEP d.o.o., „Bilfinger Đuro Đaković Montaža“ d.d., Saint Jena Industries d.o.o., Merkur – 
veterinarska ambulanta, Slavonija Di d.o.o., Đuro Đaković-Kompenzatori d.o.o., Đuro Đaković Specijalna vozila 
d.o.o., SIM d.o.o., Đuro Đaković – Proizvodnja opreme d.o.o. i Vitafoam Kft – Paks.  
 
Po djelatnostima najveći izvoz u poduzetništvu grada Slavonskog Broda je ostvarila prerađivačka industrija (51 
izvoznik) – proizvodnja metala i proizvoda od metala ( 1.183.191.000 kuna ), slijedi djelatnost poljoprivrede i 
šumarstva (2 izvoznika) sa 92.066.000 kuna, djelatnost trgovine (23 izvoznika) sa 36.031.000 kuna, te  djelatnost 
građevinarstva  (23 izvoznika) sa  36.031.000 kuna, itd. 
 
Porast izvoza kod poduzetnika Slavonskog Broda zabilježen je kod ; - prerađivačke industrije, poljoprivrede i 
šumarstva, građevinarstva, trgovine na malo i veliko, prijevoza i skladištenja, informacija i komunikacija, 
obrazovanja. 
 
Pad izvoza zabilježen je u djelatnostima – opskrbe vodom i gospodarenja otpadom, stručne, znanstvene i 
tehničke djelatnosti, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti, te kod ostalih uslužnih djelatnosti.  
 
Najveći porast uvoza  su imali poduzetnici iz Slavonskog Broda koji obavljaju djelatnost stručnih, znanstvenih i 
tehničkih djelatnosti, prijevoz i skladištenje, građevinarstvo, te trgovine na veliko i malo. 
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Rezime rezultata financijskog poslovanja  poduzetništva  grada  Slavonskog Broda  u razdoblju  od   
2001.  do  2013.  godine   

 
 
U razdoblju od  2001.-2007.  mješoviti sektor vlasništva je kontinuirano iskazivao negativne poslovne rezultate.   
Državni sektor je u istom razdoblju ( izuzev 2005. i 2006. godine ) kontinuirano iskazivao negativne rezultate  
( veće gubitke od dobiti poslovanja ), ali su njegovi negativni rezultati bili konstantno manji od onih u mješovitom 
sektoru. 
Privatni je sektor, za razliku od mješovitog i državnog,  u razdoblju od  2001. do 2007. poslovao pozitivno i to sa 
sve većom dobiti poslovanja.   
Zadružni je sektor u promatranom vremenskom razdoblju također sve godine,  osim 2004., poslovao pozitivno.   
 
2007. godina je konačno bila godina uspješnog poslovanja za sve oblike vlasništva, jer su nakon 7 godina svi 
oblici vlasništva iskazali veću ili manju neto dobit, odnosno pozitivno poslovali. 
 
U 2008. godini ponovno su ova tri sektora poslovala pozitivno, a najuspješniji je među njima bio sektor privatnog 
vlasništva, slijedio je mješoviti, pa državni sektor.  Jedino je zadružni sektor u 2008. iskazao gubitak poslovanja u 
iznosu od  46 tisuća kuna.  
 
U 2009. godini dominantno pozitivan utjecaj, kroz poslovanje sa ostvarenom dobiti, su imali poduzetnici u 
privatnom vlasništvu sa 122,2 milijuna kuna ostvarene neto dobiti.  Ostala 3 sektora su poslovala s gubitkom -  
poduzetnici u mješovitom vlasništvu su iskazali neto gubitke od 38,5 milijuna kuna, poduzetnici u državnom 
vlasništvu gubitak od 15,2 milijuna kuna, a poduzetnici u zadružnom vlasništvu gubitak od 148 tisuća kuna. 
   
U 2010. godini dominantan utjecaj ponovno imaju poduzetnici u privatnom vlasništvu sa 111,39 milijuna kuna 
dobiti, sa 73,58 milijuna kuna gubitka i sa ostvarenom konsolidiranom neto dobiti  od 37,81 milijun kuna.  Neto 
dobit u  2010.  godini su iskazali i poduzetnici u zadružnom vlasništvu -  dobit od 149 tisuća kuna. 
Poduzetnici u državnom vlasništvu su iskazali neto gubitak od 18,38 milijuna kuna. 
Poduzetnici u mješovitom vlasništvu su iskazali neto gubitak od 40,36 milijuna kuna. 
 
U 2011. godini, po prvi puta su sve kategorije poduzetnika u Slavonskom Brodu  poslovale sa konsolidiranim neto 
gubitkom.  Srednje veliki poduzetnici su iskazali najmanji gubitak poslovanja u iznosu od  6.205.000 kuna.  
Najveće prihode i rashode u 2011. su ostvarili poduzetnici u privatnom vlasništvu, ali i najveći konsolidirani 
gubitak razdoblja. Poduzetnici u privatnom vlasništvu su iskazali konsolidirani neto gubitak od čak 20,42 milijuna 
kuna.   
 
Poduzetnici iz privatnog sektora i u ovoj godini su imali dominantnu ulogu na rezultate poslovanja gradskog 
poduzetništva, odnosno najveći utjecaj na zbirne rezultate poslovanja poduzetnika  Grada. 
U 2011. godini privatni je sektor činio  95,91% udjela u broju svih poduzetnika na području Grada, 82,46%  u 
ukupnom broju zaposlenih,  73,55% u ukupnom prihodu poduzetnika,  73,3% ukupnih rashoda,  88,27% dobiti 
razdoblja  i  80,75% gubitka razdoblja. 
 
Poduzetnici u zadružnom vlasništvu su iskazali konsolidirani neto gubitak  od  100.000,00  kuna. 
Poduzetnici u državnom vlasništvu su iskazali konsolidirani neto gubitak od  7,02 milijuna kuna. 
Poduzetnici u mješovitom vlasništvu su iskazali konsolidirani neto gubitak od  9,36 milijuna kuna. 
 
U 2012. godini jedino su mali poduzetnici ostvarili dobit razdoblja (27,5 milijuna kuna), dok su sve ostale  
kategorije poduzetnika poslovale sa konsolidiranim neto gubitkom.  
Srednje veliki poduzetnici su iskazali gubitak poslovanja od 34,1 milijun kuna, a veliki poduzetnici gubitak 
razdoblja od  9,1 milijun kuna. 
Ovakvi rezultati poslovanja rezultirali su sa ukupnim gubitkom u poslovanju poduzetništva Grada sa  15,7 milijuna 
kuna.  Ipak, iskazani konsolidirani gubici  u  2012. godini su bili manji od  gubitka  ostvarenog u  2011. za  20,8%.   
Najveće prihode i rashode razdoblja su ostvarili poduzetnici u privatnom vlasništvu, ali i najveći konsolidirani 
gubitak razdoblja (9,1 milijun kuna). 
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Poduzetnici u zadružnom vlasništvu (1 poduzetnik) su jedini iskazali konsolidiranu neto dobit  od  7.000,00  kuna. 
Poduzetnici u državnom vlasništvu su iskazali konsolidirani neto gubitak od  4,9 milijuna kuna. 
Poduzetnici u mješovitom vlasništvu su iskazali konsolidirani neto gubitak od  1,7 milijuna kuna. 
 
U 2013. godini poduzetništvo Grada je poslovalo sa konsolidiranim neto gubitkom od  90,4 milijuna kuna, 
odnosno sa gubitkom znatno većim nego li u prethodnoj  2012.  godini kada je iskazan gubitak poduzetništva od  
15,7 milijuna kuna.  
 
U protekloj godini jedino su veliki poduzetnici ostvarili dobit razdoblja u iznosu od  53,46 milijuna kuna, dok su 
mali i srednji poduzetnici poslovali sa konsolidiranim neto gubitkom.  
Mali poduzetnici su iskazali gubitak od  11,8 milijuna kuna, dok su srednje veliki poduzetnici iskazali gubitak 
poslovanja  od čak  132,05 milijuna kuna. Ovakvi rezultati poslovanja rezultirali su sa ukupnim gubitkom u 
poslovanju poduzetništva Grada.   
 
Promatrano prema vlasništvu konsolidirani neto gubitak su iskazali subjekti državnog, privatnog i mješovitog 
sektora,  a malu dobit je iskazao jedino zadružni sektor. 
Poduzetnici u privatnom vlasništvu su nominalno ostvarili najveće prihode i rashode razdoblja, ali su ostvarili  i 
konsolidirani gubitak razdoblja  od  11,7 milijuna kuna. 
Poduzetnici u zadružnom vlasništvu  (2 poduzetnika) su iskazali konsolidiranu neto dobit  od  9.000,00  kuna. 
Poduzetnici u državnom vlasništvu su iskazali konsolidirani neto gubitak od  8,9 milijuna kuna. 
Poduzetnici u mješovitom vlasništvu su iskazali konsolidirani neto gubitak od  69,8 milijuna kuna. 
 
Pokazatelji poslovanja poduzetnika - obveznika poreza na dobit s područja grada Slavonski Brod  za  
2013. godinu pokazuju da je poslovanje poduzetništva u 2013. bilo nešto neuspješnije od poslovanja 
poduzetnika Grada u prethodnoj  2012. godini.   
Iskazani neto gubici poduzetnika u  2013. su veći od  iskazanih neto gubitaka  u  2012. godini.   
Financijski pokazatelji uspješnosti poslovanja poduzetnika su nepovoljniji u odnosu na 2012. godinu, a 
ukazuju da je smanjena rentabilnost prometa, smanjena rentabilnost ukupne neto imovine, smanjeni su 
rentabilnost vlastitog kapitala, koeficijent likvidnosti i produktivnost rada po zaposlenom.   
Zaključno, u ostvarenju rezultata poduzetništva Grada Slavonskog Broda dominantnu ulogu i dalje imaju 
mali poduzetnici, poduzetnici u privatnom vlasništvu, te poduzetnici iz djelatnosti prerađivačke industrije, 
djelatnosti trgovine na veliko i malo, te djelatnosti građevinarstva. 
Poduzetnici s područja grada Slavonski Brod prolaze kroz iste ili slične poteškoće kao i poduzetnici na 
razini Brodsko-posavske županije i Republike Hrvatske.  
 
 
Podloge korištene za izradu ove  informacije  ( dane u prilogu ) ; 
- Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika grada Slavonskog Broda u  2013. godini, izrađena od  
  strane Financijske agencije (FINA), 
- Podaci o uvozu i izvozu po djelatnostima poduzetnika grada Slavonskog Broda u 2013. Godini – iz Analize Fine, 
- Osiguranici mirovinskog osiguranja za grad Slavonski Brod – stanje na dan 31. 12. 2013. – podaci Hrvatskog zavoda za  
  mirovinsko osiguranje – sektor za ekonomske poslove, 
- Osiguranici mirovinskog osiguranja prema županijama i osnovama osiguranja – podaci HZMO, 
- Analiza poslovanja gospodarstva Brodsko-posavske županije  u  2013. godini, izrađena od Brodsko-posavske županije,  
- Mjesečni statistički bilten Hrvatskog zavoda za zapošljavanje br. 12  iz  2013. godine,  
 
 
S poštovanjem ! 
 
 
   Viši stručni referent                                                                                            Pročelnica: 
     za gospodarstvo;                                                                                   Ankica Majetić, dipl. iur. 
   Krešimir Štetić, ing. 
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