
OTVORENO PISMO

Poštovani članovi Hrvatskog sindikata šumarstva, Sindikata zaposlenih u šumarstvu i
svi radnici Hrvatskih šuma d.o.o.

Vođeni željom i svjesni potrebe da svi imate točnu i potrebnu informaciju o jednostranom
otkazivanju Kolektivnog ugovora od strane Uprave Hrvatskih šuma d.o.o., prijedlogu novog
Kolektivnog ugovora i posljedicama istoga, odlučili smo Vam poslati otvoreno pismo kako
bi svi imali mogućnost da na temelju istinitih informacija zauzmete svoj stav i uključite se u
aktivnosti koje nam slijede.

Zbog toga je važno znati.

1. Uprava Hrvatskih šuma d.o.o. nam je jednostrano otkazala Kolektivni ugovor u lipnju
2013. iponudila prijedloge za novi Kolektivni ugovor.

2.. Prema članku 132.Kolektivnog ugovora otkazni rok iznosi 6 (šest) mjeseci od dana
dostave pisane obavijesti, što u našem slučaju znači da nam prava iz otkazanog
Kolektivnog ugovora vrijede do 03. siječnja 2014 . godine,

3. Kao jedan od bitnih razloga otkazivanja Kolektivnog ugovora Uprava Hrvatskih šuma
d.o.o. navodi: "da između ostalog postojeći Kolektivni ugovor onemogućava
Poslodavca u provođenju neophođnog procesa restrukturiranja".

4. Hrvatski sindikat šumarstva i Sindikat zaposlenih u šumarstvu su krajem srpnja, zbog
otkazivanja Kolektivnog ugovora, podigli tužbu protiv Poslodavca na Općinskom
radnom sudu.

Vezano uz navedene činjenice želimo Vas još jednom podsjetiti na neke istine.

Prvo: Poslodavac uredno provodi određene mjere restrukturiranja (formirao je
sektore u Direkciji Hrvatskih šuma, ukinuo je određene službe u Direkciji, ukinuo je
određene odjele na Upravama, ukinuo je radna mjesta savjetnika, zamjenika voditelja
Uprava, te pomoćnike upravitelja šumarija i radnih jedinica) o čemu je većina Vas dobro
upoznata. Upoznata je i Vlada RH. Potvrdu smo javno dobili i od samog predsjednika
Vlade Z. Milanovića kada je u obraćanju naciji u Saboru 24.09.2013. rekao da se u
restrukturiranju državnih poduzeća najdalje odmaklo, između ostalih, i u Hrvatskim
šumama d.o.o. Stoga, naprosto nije istina da Kolektivni ugovor za radnike Hrvatskih
šuma d.o.o. onemogućava Poslodavca u provođenju mjera restrukturiranja.

Drugo: unatoč pokrenutom pravnom postupku pred sudom radi utvrđivanja
nezakonitosti otkaza Kolektivnog ugovora, a obzirom na moguću dugotrajnost tog
postupka, kao jedini reprezentativan sindikat u Hrvatskim šumama d.o.o., Hrvatski
sindikat šumarstva je ipak voljan otpočeti pregovore za izradu novog Kolektivnog
ugovora, a sve u svrhu zaštite prava radnika Hrvatskih šuma d.o.o.

Treće: prema ponuđenom prijedlogu novog Kolektivnog ugovora, koji nam je
dostavljen od strane Poslodavca, izračunali smo da bi se svakom radniku smanjila
materijalna prava i do 1.000,00 kuna mjesečno.



·Što nam to Poslodavac predlaže u novom Kolektivnonfugovoru?
/ 1. brisanje čl. 6l., koji regulira dodatak na plaću u visini od 4,00 kn po satu, što po radniku godišnje

iznosi oko 8.400,00 kn bruto
2. ograničenje isplate regresa (oko 3.800,00 kn bruto), isplate božićnice.i uskrsnice (2.500,00 kn neto)
3. smanjivanje terenskog dodatka sa 170,00kn na IS0,0@kn
4. neisplatujubilarnih nagrada
5. ograničavanje visine naknade troškova prijevoza Na posao ,
6. smanjivanje otpremnina na način da iste ne mogu biti veće od 12prosječnih mjesečnih plaća

Osim navedenog, Poslodavac ponovo traži brisanje čl. 9. dosadašnjeg Kolektivnog ugovora, a
kojim člankom se predviđa zaštita radnika, na način da se onemogućava Upravi Hrvatskih šuma d.o.o.
da pojedine poslove iz djelokruga rada Hrvatskih šuma d.o.o. ustupa drugim poslodavcima i tako
oduzima posao svojim radnicima. .

Na temelju ponuđenog prijedloga, mi u sindikatima držimo da Poslodavac nema jasnu poslovnu
strategiju, već koristi: ozračje gospodarske krize, vrijeme smanjivanja broja radnika i materijalnih
prava, te vrijeme strahova radnika, a sve za ostvarivanje ekstra dobiti i zaštitu tko zna čijih i kakvih
privatnih interesa.

Pri tome Uprava zaboravlja da je radnicima dobro poznato:

da Hrvatske šume d.o.o dugi niz godina posluju pozitivno
da Hrvatske šume nisu na proračunu
da su plaće u Hrvatskim šumama d.o.o. među najmanjima plaćama u državnim poduzećima
daje zadnjih 12mjeseci smanjen broj radnika za oko 500
da su u 2013. godini povećane cijene drvnih sortimenata

Naime, danas kada svaki radnik u Hrvatskim šumama d.o.o. odgovara za izvršenje preuzetih
obveza i ispunjenje povećanih normi, proizlazi da jedino Uprava ima potpunu neodgovornost za
izvršenje zadanih planova.

Poznato je da uslijed loših poslovnih odluka (centralizacija nabave, smanjivanje broja vozila,
zabrana samoizrade i dr.) kasni proizvodnja zbog čega drvna industrija nema dovoljno sirovine za rad,
a niti ima sirovine za licitacije na kojima Hrvatske šume d.o.o. ostvaruju znatan prihod.

Smatramo kako ie došlo krajnje vrijeme da se svi ozbiljno zapitamo:
Kojom nas to strategijom i u kakvu budućnost vodi Uprava Hrvatskih šuma d.o.o.?
Hoće li itko odgovarati za nastalu štetu u Hrvatskim šumama d.o.o .. (oko 1,6 mil.kn) zbog tužbi za

protuzakonitu neisplatu božićnica, odnosno zbog drugih sudskih postupaka koji se vode pred više
sudova u Republici Hrvatskoj jer ih Uprava odbija rješavati mirnim putem iako su to sporovi koji su se
do sada rješavali nagodbama? '

Tko će odgovarati za neučinkovit rad Uprave i menadžmenta Hrvatskih šuma d.o.o.?
Tko će zaposlenicima osigurati adekvatne resurse rada i poticajno radno okruženje kako bi svojim

radom i sposobnostima doprinosili profitabilnosti Hrvatskih šuma d.o.o. i osigurali svoju budućnost?

Svjesni kako radnici Hrvatskih šuma d.o.o. pošteno i savjesno obavljaju svoje preuzete
obveze, ponekad i u neljudskim uvjetima, odlučni smo nastaviti borbu svim dopuštenim
pravnim sredstvima kako bi zaštitili prava iz radnog odnosa i zaustavili devastaciju Hrvatskih
šuma d.o.o,

Nadamo se punoj potpori svakog od Vas, kako bismo uspjeli zaštititi prava i dostojanstvo
svih nas.


