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Poštovani,

Slijedom najava i postupanja Uprave HŠ d.o.o., obraćamo Vam se u ime 7000 (uznemiren ih) radnika
Hrvatskih šuma d.o.o., članova Hrvatskog sindikata šumarstva i Sindikata zaposlenih u šumarstvu, budući je
istima ugrožena egzistencija, dovedeni su u stanje apsolutne psihoze i straha a što svakako utječe na
motiviranost i sigurnost u radu.

Naime, Uprava Hrvatskih šuma d.o.o. je u tajnosti, bez znanja i sudjelovanja socijalnih partnera,
izradila prijedlog Pravilnika o sistematizaciji poslova i radnih zadataka, a kojim prijedlogom je utvrdila višak
od oko 500 radnika, uglavnom visoko stručnih i administrativnih radnika.

Cilj izrade nove sistematizacije nesporno je smanjivanje broja radnika, međutim pri tome uopće nije
poznato da li je pri izradi takve sistematizacije Uprava HŠ d.o.o. utvrdila da li je uopće moguće funkcioniranje
cjelokupnog procesa rada s novim brojem izvršitelja ili ne?!

Hrvatsko šumarstvo s tradicijom preko 250 godina očuvalo je prirodne šume s izraženom biološkom
raznolikošću čiju ljepotu i vrijednost prepoznaju i šumarski stručnjaci iz svijeta, te su Hrvatske šume d.o.o.
stekle prava na prestižni FSC certifikat, a koji znači da se šumama gospodari prema strogim ekološkim,
socijalnim i ekonomskim standardima. Također, općepoznataje činjenica da su Hrvatske šume d.o.o. zbog svog
uspješnog i odgovornog gospodarenja primjer liderske tvrtke u ovom dijelu Europe.

Sve navedeno je zasluga generacija radnika koji su vrlo često radili i u nemogućim uvjetima i među
tim zaslužnim radnicima svakako su i oni koji su ovom novom sistematizacijom sada višak (diplomirani
inženjeri šumarstva, šumarski tehničari i administrativni radnici).

Sindikati koji djeluju u HŠ d.o.o. ne spore potrebu pozitivnih promjena, međutim pri tome se mora
istaći činjenica da poslodavci obično pokreću proces restrukturiranja kada se nađu u gospodarskim teškoćama.

Međutim, Hrvatske šume d.o.o. nisu u gospodarskim problemima jer niti je smanjen obim poslovanja,
niti je došlo do gubitka tržišta, nije došlo niti do negativnog poslovanja, troškovi poslovanja nisu povećani (čak
su potpisivanjem novog Kolektivnog ugovora smanjeni za oko 40 mil.kn).

Unatoč općoj gospodarskoj krizi, Hrvatske šume d.o.o. već dugi niz godina posluju sa dobiti, pa su
tako i u 2013. god. - cca 100 mil.kn. I

Ovime ne želimo reći da poslodavac mora nužno negativno poslovati da bi provodio restrukturiranje
a u svrhu što uspješnijeg poslovanja međutim, obzirom na planirano, nemoguće je ne postaviti pitanje - zar se
uspješnije poslovanje postiže prioritetno otpuštanjem radnika?



Ono što se svakako mora spomenuti jest i činjenica da je u Hrvatskim šumama d.o.o. 90-tih godina
radilo oko 16000 radnika, dok danas na neodređeno vrijeme radi samo 7600 radnika.

Na navedeno nije sporan utjecaj gospodarske krize, budući se od početka iste broj radnika smanjio za
1600 radnika a samo u zadnje dvije godine za oko 800 radnika. Međutim, koje je to drastične promjene
pretrpjelo šumarstvo od sredine 90-tih do danas pa da se broj radnika smanjio za više od polovice?!

Koje su to drastične promjene kao trgovačko društvo doživjele HŠ d.o.o. pa da je unatoč pozitivnom
poslovanju, unatoč uštedama ostvarenim kroz novi Kolektivni ugovor, radnik u HŠ d.o.o. višak, dok su npr.
državni službenici, financirani isključivo iz državnog proračuna, temeljem ušteda iz kolektivnog ugovora
sačuvali svoja radna mjesta?!

Ne ulazeći u pravo Uprave HŠ d.o.o. da vodi poslovanje HŠ d.o.o., ostaje nam nejasno kako ista
Uprava HŠ d.o.o. ignorira mogućnosti kojima šumarski sektor može značajno pridonijeti izmjeni negativnih
trendova u gospodarstvu a da se pri tome ne smanjuje broja radnika (kojim smanjenjem broja radnika opet se
opterećuje državni proračun).

Obzirom kako nismo samo sindikalci, već i dugogodišnji radnici HŠ d.o.o., moramo napomenuti kako
je radi pokretanja gospodarstva, zapošljavanja, veće dodane vrijednosti i opstojnosti šumarske struke moguće i
potrebno podići etat čak i do razine prirasta.

Jasno je da prostora za povećanje etata ima, a ovakvo krizno vrijeme upravo nalaže odgovornim
nositeljima vlasti da se prirodni resursi moraju staviti u funkciju povećanog korištenja čime bi se olakšalo
pokretanje i podizanje cjelokupnog gospodarskog sektora.

Također, i velike površine neobraslih šumskih zemljišta, zapuštena poljoprivredna zemljišta otvaraju
mogućnost povećanju proizvodnje biomase, uz moguće potpore kroz Europske fondove.

U cilju novog zapošljavanja u Hrvatskim šumama d.o.o. također predlažemo obustaviti prodaju na
panju i zaposliti radnike na sjeći i privlačenju.

Planirana količina za 2014. godinu (570 000 m3) daje mogućnost zapošljavanja od oko 270 radnika.
Isto tako predlažemo da se uvede proizvodnja ogrjevnog drveta (metrica). Za proizvodnju od oko

500 000 m3 može se zaposliti oko 500 radnika.

Ovim predloženim mjerama broj zaposlenih ne da nije potrebno smanjivati već isti može značajno
rasti, posebno u ruralnim sredinama.

Slijedom navedenog, molimo da se uključite u navedenu problematiku te utječete na Upravu
Hrvatskih šuma d.o.o. da preispita svoj Prijedlog nove sistematizacije budući je za zaključiti da se Uprava
Hrvatskih šuma d.o.o. proizvoljnom procjenom zapravo obračunava s najvrednijim kapitalom tvrtke - stručnim
ljudskim potencijalnom.

Također, predlažemo da se pokrene šira rasprava u koju će biti uključen veći broj stručnjaka, posebice
šumarske struke, a iz koje će proizaći nova sistematizacija sa optimalnim brojem radnika čiji broj neće dovesti
u pitanje izvršenje radnog procesa.

Sindikati nisu stava o apsolutnom nepostojanju viška radnika, međutim, ukoliko se jednom realnom
sistematizacijom doista utvrdi višak radnika predlažemo da se isti potom i razumno rješava u nekom razumnom
razdoblju (3-4 godine) jer, podsjećamo, u konačnici radi se o ljudima i njihovim obiteljima, a ne statističkim
brojkama koje imaju nestati pred namjerom ostvarenja veće dobiti.

PREDSJEDNIK HSŠ

Željkftd~~m.

'-'"


