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PREDMET: Pravilnik o sistematizaciji poslova i radnih zadataka HŠ d.o.o.

Poštovani,
S obzirom na namjeru Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. za (donošenjem) izmjenom

Pravilnika o sistematizaciji poslova i radnih zadataka Hrvatskih šuma d.o.o. na način da se
za radna mjesta u Direkciji, Upravama šuma podružnicama, Šumarijama i Radnim
jedinicama utvrde samo radna mjesta a bez potrebnog broja izvršitelja za pojedino
radno mjesto moramo izraziti nezadovoljstvo istim a koje je prije svega uzrokovano
brigom kako za članove Hrvatskog sindikata šumarstva, članove Sindikata zaposlenih u
šumarstvu, tako i sve radnike Hrvatskih šuma d.o.o.

Smatramo da u jednom trgovačkom poduzeću u državnom vlasništvu kao što su
Hrvatske šume d.o.o., kojemu poduzeću je povjereno gospodarenje šumama i šumskim
zemljištem u vlasništvu RH na površini 2.018.897 ha i koje poduzeće zapošljava cca 8.000
radnika nije dobro donijeti Pravilnik o sistematizaciji poslova i radnih zadataka a bez broja
izvršitelja jer isti je najvažniji akt svakog poduzeća i mora imati utvrđen potreban broj
izvršitelja i uvjete koje radnici moraju ispunjavati.

Naime, Osnove gospodarenja koje određuju stanje u šumama i šumskim zemljištima
gospodarske jedinice odobravaju se za razdoblje od 10 godina (I. polurazdoblje),
organizacijski za razdoblje 10 godina (polurazdoblje) i za idućih 20 godina (gospodarsko
razdoblje), te osnove gospodarenja između ostalog sadržavaju plan šumsko-uzgojnih
radova, osnovu sječa glavnog i prethodnog prihoda, plan zaštite šuma, plan investicijskih
ulaganja .. .i sve to čini dobru osnovu za dugoročno određenje neophodnog broja izvršitelja
stručno tehničkog osoblja u gospodarenju šumama i šumskim zemljištem u vlasništvu RH.

Osim neophodnog broja izvršitelja također je potrebno izraditi popis i opis poslova i
radnih zadataka radnika na svim radnim mjestima u svim organizacijskim jedinicama
Hrvatskih šuma d.o.o., a onda utvrditi norme za te poslove te utvrditi minimalan broj
radnika potrebnih za provođenje plana poslovanja i redovito obavljanje djelatnosti Društva.

Za napomenuti je i da će utvrđenje radnih mjesta a bez potrebnog broja izvršitelja na
istima nespomo dovesti do apsolutne nesigurnosti među radnicima HŠ d.o.o., budući na
isti način postaje potpuno nepredvidivo u kojem trenutku će poslodavac smatrati da mu
treba veći odnosno manji broj izvršitelja na radnim mjestima.

Zbog svega navedenog pozivamo Vas da odustanete od namjere donošenja Pravilnika o
sistematizaciji poslova i radnih zadataka a bez utvrđenja broja izvršitelja za iste.

S poštovanjem,

o tome obavijest:
1. prof.dr.sc.Mirandu Mrsiću, ministru rada i mirovinskog sustava
2. Doris Smec dipl.iur., predsjednici NO HŠ d.o.o.
3. mr.sc. Želj i Šikić dipl.inž.šum, član NO HŠ d.o.o. ispred radnika
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