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Dostava Upravi – procjena primjerenosti članova Nadzornog odbora

Sukladno Odluci o procjeni primjerenosti HNB-a te internoj Politici o postupku procjene primjerenosti članova
Nadzornog odbora, Služba ljudskih resursa je dužna jednom godišnje raditi ponovnu procjenu primjerenosti članova
Nadzornog odbora te dostaviti Upravi informaciju o promjeni činjenica iz prethodne procjene. Uprava je zatim dužna
donijeti prijedlog Odluke o primjerenosti, dostaviti ga Nadzornom odboru na očitovanje te zatim sazvati Glavnu
skupštinu na kojoj se donosi Odluka o primjerenosti.
Utvrđuje se da su za sve članove Nadzornog odbora inicijalne procjene primjerenosti napravljene 2014. godine, a
2015. i 2016. napravljene su i usvojene ponovne procjene koje su izrađene na način da se od članova zatražila
Izjava o promjeni činjenica od prethodne procjene primjerenosti, gdje su svi članovi proglašeni primjerenima.
U svrhu ponovne procjene primjerenosti za 2017. godinu, prikupljene su Izjave o promjeni činjenica, od članova
Nadzornog odbora, kako slijedi:
Igor Kováč, predsjednik
Juraj Lalík, član
Patrik Tkáč, član
Ivo Enenkl, član
Željko Filipović, član,
dok je za g. Juliusa Strapeka u studenom 2016. napravljena, a u siječnju 2017. g. usvojena Odluka o procjeni
primjerenosti za člana Nadzornog Odbora, prije ponovnog imenovanja u NO.
Za sve se članove u prethodnim procjenama utvrdilo da su primjereni za obavljanje navedene funkcije, što se
dodatno potvrđuje njihovim Izjavama u kojima su se svi izjasnili da promjena nije bilo slijedom čega se utvrđuje da
su svi članovi i dalje primjereni te se predlaže donošenje takvog prijedloga odluke.
Sukladno svemu navedenom, potvrđuje se daljnja primjerenost svih članova Nadzornog Odbora, time i Nadzornog
odbora u cjelini.
Supotpisom na prijedlogu o ponovnoj procjeni primjerenosti članova NO, voditelj Službe za usklađenja i sprječavanje
pranja novca potvrđuje da je postupak procjene primjerenosti obavljen sukladno pravilima Politike.
U prilogu se nalaze izjave članova NO-a.
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