ZAPISNIK
sa sastanka održanog 02. lipnja 2016. godine u poslovnom prostoru Radničkog doma, u
Zagrebu, Trg kralja Petra Krešimira IV, 2, s početkom u 11,15 sati.
Prisutni: Članovi Udruge: 1. KU ABC, 2. KU DEPONENT, 3. KU DUKAT, 4. KU GAMA,
5. KU LIBERTINA, 6. KU NOA, 7. SINDIKALNA ŠTEDNO KREDITNA UNIJA, 8.
ZAGORSKA KREDITNA UNIJA.
Odsutni: 1. KU APOEN, 2. KU JAMSTVO, 3. KU KOD SATA, 4. KU KRAJCAR, 5. KU
MARJAN, 6. KU SJENICA – spriječeni.

Dnevni

red

1. Izvješće Predsjednice HUKU o radu Udruge u 2015. godini
2. Financijsko izvješće HUKU za 2015. g.
3. Osnivanje radne skupine za obilježavanje Dana kreditnih unija
4. Razno
Sastanak je otvorila predsjednica Udruge i pozdravila prisutne članice-kreditne unije. Dnevni
red je stavljen na glasanje i jednoglasno je prihvaćen.
Ad. 1.
Predsjednica HUKU upoznala je prisutne članice s aktivnostima provedenim u 2015. godini.
Navela je kako je 2015. godina bila relativno mirna godina osim, nažalost, odluka o likvidaciji
naše dvije članice.
U svom daljnjem izlaganju predsjednica je istaknula kako smo kao članica HUKU-a u ožujku
2015. godine sudjelovali u obilježavanju međunarodnih manifestacija Svjetskog i europskog
tjedna novca (Global Money Week i European Money Week) kojima se promiče financijska
edukacija mladih i općenito važnost financijske pismenosti za poduzetništvo i cijelo društvo.
Na predmetnom događaju Škrgatić Igora održao je predavanje po nazivom „Što su to
nebankarske institucije na financijskom tržištu“.
Sudjelovali u izradi godišnje brošure CEPOR-a Izvješće o malim i srednjim poduzetnicima
koju je predsjednica obećala proslijediti članicama.
Ovom prilikom predsjednica je stavila na razmatranje i prijedlog da se napravi interna
razmjena podataka u obliku tablice koja bi bila sačinjena od podataka koje su članice voljne
dati, a sve s ciljem promicanja rada kreditnih unija. Naime, kako je istaknula predsjednica,
vrlo često postoji kakav upit o radu kreditnih unija, broju članova i slično i u tom slučaju bilo
bi zgodno već imati neke podatke o članicama radi lobiranja i naše daljnje prezentacije.
Članice su s tim suglasne te je dogovoreno da će se pristupiti izradi iste te će svaka članica
imati mogućnost predlaganja koje podataka koje bi željela da se prikupljaju.
Igor Škrgatić je predložio i da se isti podaci koji se šalju u FINA-u pošalju na BISNODE.

Na prijedlog CEPOR-a kontaktirali nas i Finance in Motion GmbH koji je savjetnik nekoliko
fondova od kojih su za RH značajniji Europski fond za Jugoistočnu Europu i Fond Green for
Growth s ciljem potencijalne suradnje. Kako su oni zaduženi za mikro i male poduzetnike
suradnja nije ostvarena.
U rujnu 2016. godine sklopljen Sporazum o suradnji s Akademijom Zagrebačke burze te je u
njihovoj organizaciji odrađeno stručno osposobljavanje „Sprječavanje pranja novca i
financiranja terorizma“ što predstavlja godišnju obvezu svake članice.
Na istu temu HUKU je bio pozvan i u Hrvatsku gospodarsku komoru što predstavlja i
svojevrsno priznanje HUKU.
U listopadu 2015. godine u prostorijama HUP-a obilježen je Svjetski dan kreditnih unija na
kojem su govornici uz predsjednicu bili Snježana Hudak, Velibor Mačkić s Ekonomskog
fakulteta Zagreb, Ana Pirija-Benaković, gosti OPG-ovci i drugi. To je bila i prilika da se
pojavimo u medijima pa je tako na Poljoprivrednoj TV, N1 i više lokalnih televizija išao
prilog o kreditnim unijama i HUKU. Prilog (video) je i prezentiran na obilježavanju Svjetskog
dana kreditnih unija. Ujedno izašli su i članci u raznim dnevnim tiskovinama (Večernji,
Agroklub). Predsjednica je naglasila kako su ovo mali koraci u medijima za prepoznavanje
kreditnih unija, ali je istovremeno izrazila i bojazan za nekim većim reklamiranjem jer se
često zna dogoditi da je građani zovu i kažu kako su prevareni u kreditnim unijama.
U studenome 2015. godine predsjednica HUKU postala je članica Izvršnog odbora Udruge
financijskog poslovanja HUP-a, a podsjetila je i kako je krajem 2014. Igor Škrgatić postao
dopredsjednik Udruge malih i srednjih poduzetnika te predsjednik Koordinacije nebankarskih
institucija na financijskom tržištu dok je Ana Pirija-Benaković postala dopredsjednik
Koordinacije nebankarskih institucija na financijskom tržištu.
Predsjednica je istaknula kako je puno toga odrađeno i u neslužbenim prilikama te je još
jednom pozvala sve članice da nastave s lobiranjem u korist kreditnih unija.
Predsjednica je podržala prijedlog gđe Tkalčević da se angažiraju i oko g. Lovrinovića te
pokušaju dogovoriti sastanak.
Snježana Hudak je dodala kako je održano i predavanje na temu izmjena u pravilnicima o
porezu na dohodak, dobit, PDV koji su stupili na snagu od 1.1.2015. godine koje je održao
Nikša Crljen.
U siječnju 2016. predsjednica za HUKU dala intervju koji je izašao u obliku Uvodnika u
Privrednom vjesniku.
U veljači 2016. izašao i intervju u Večernjem listu u kojem su ponovno istaknute pozitivne
strane kreditnih unija, kao i naši ponovljeni zahtjevi za proširenjem kruga posla koji možemo
obavljati.
U ožujku 2016. sudjelovali na obilježavanju Svjetskog i europskog tjedna novca (Global
Money Week i European Money Week) u HUP-u kao jedni od izlagača (Ana – Zakon o
osobnom stečaju).
S obzirom na situaciju u državi predsjednica je naglasila kako novi Zakon o kreditnim
unijama nije još došao na red niti je predviđen u sljedećem kvartalu. Naglasila je kako bi bilo
najpoželjnije da se napiše novi zakon koji bi najbolje odgovarao poslovanju kreditnih unija u
RH, a da postojeći prijedlog zakona i rješenja koja nudi nije dobar za postojeće kreditne unije.
Nakon održane rasprave prijedlog je stavljen na glasanje i članice su jednoglasno odlučile da
se zakon napiše ispočetka. Hudak je naglasila kako se apsolutno slaže s izradom novog
dokumenta s kojim možemo izaći pred HNB i ostala tijela. Istaknula je kako u već postojećem
prijedlogu zakona ne bi mogli puno toga izmijeniti. Vukić je naglasila kako se slaže da se
izradi zakon koji bi onda izlobirali, a predlaže da se angažiraju i profesionalni lobisti koje bi
platili po učinku.
Predsjednica je pozvala članice da se jave tko želi sudjelovati u radnoj skupini za izradu
novog zakona. U radnu skupinu ušli su: Hudak, Miko, Panjković, Pirija-Benaković Željka,

Škrgatić, Vukić. U nastavku će biti dogovoreno način rada i na koji će se radna skupina
sastajati.
Izvješće o radu HUKU za 2015. godinu je stavljeno na glasanje te je jednoglasno prihvaćeno.
Ad. 2.
Marija Miko je prisutne članice upoznala s novim zakonodavstvom za udruge, tj. da HUKU
sukladno zakonu vodi jednostavno knjigovodstvo. U nastavku, Miko je po točkama iznijela
cjelokupno financijsko izvješće o poslovanju za 2015. godinu. Svakoj članici je dostavljen
primjerak izvješća. Sažetak izvješća - saldo na žiro računu iznosu 23.373,59 kuna, dok saldo
na blagajni na dan 31. 12. 2015. godine iznosi 2.296,52 kune. Ukupno novčana sredstva
iznose 25.670,11 kuna što ujedno predstavlja višak prihoda. Ujedno, Miko je zaključila kako
se novci troše racionalno.
Financijsko izvješće za 2015. godinu je stavljeno na glasanje i jednoglasno je prihvaćeno.
Ad. 3.
Predsjednica je istaknula kako je vrijeme da počnemo razmišljati o obilježavanju Dana
kreditnih unija koji se diljem svijeta obilježava svake godine treći četvrtak u mjesecu
listopadu. Članicama je još jednom ponovila kako nam Ivan Jozić svake godine volonterski
pomaže kroz osiguravanje medija. Ana Pirija-Benaković je izložila ideju o organizaciji malog
placa koji bi okupljao članove kreditnih unija – OPG-ovce, obrtnike i druge. Istaknula je kako
bi se na taj način mogao naš rad vezati uz jednu pozitivnu priču koja bi mnogima bila
interesantna. Pozvala je sve članice da daju svoje prijedloge. Uslijedila je kraća rasprava.
Predsjednica je pozvala da se osnuje radna skupina te su predložene sljedeće osobe: Sonja
Detoni Kužnar, Trpimir Novaković, Vlatko Panjković, Ana Pirija-Benaković, Igor Škrgatić,
kao i svi drugi koje na bilo koji način mogu pomoći. Prijedlog je stavljen na glasanje i
jednoglasno je prihvaćen.
Ad. 4.
Pod točkom razno predsjednica je upoznala prisutne kako je izaslanstvo HUKU-a bilo i u
Kentbank kako bi pokušali dogovoriti članicama platni posao. Uslijedila je kraća rasprava.
Napomenula je kako su u Kentbank zainteresirani za otvaranje računa kreditnim unijama uz
mogućnost pregovaranja o visini kamatne stope te je obećala članicama proslijediti e-mail od
Kentbank s reprezentativnim izračunima kamatne stope.
Vlasta Panjković se osvrnula i na nedavni neizravni nadzor Ureda za sprječavanje pranja
novca i financiranje terorizma.
Dovršeno u 13.40 sati.

Zapisničar: Ana Pirija-Benaković

