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SIJEČANJ, 2021. 

 

DATUM SASTANAK/DOGAÐAJ MJESTO 

07. siječanj Radni sastanak sa predstavnicima udruge poduzetnika Telekonferencija 

08. siječanj Radni sastanak s predstavnicima Nadzornog odbora Europskog 
nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) 

Telekonferencija 

08. siječanj Radni sastanak s predstavnicima udruge poduzetnika Telekonferencija 

14. siječanj Sjednica Nadzornog odbora Europske središnje banke Telekonferencija 

15. siječanj Web Seminar za superviziju u organizaciji Banca d'Italia Telekonferencija 

20. siječanj Radni sastanak sa predstavnicima udruge poduzetnika Telekonferencija 

20. siječanj 354. telefonska sjednica Komisije za izdavanje odobrenja Telekonferencija 

20. siječanj Radni sastanak s predstavnicima kreditne institucije Telekonferencija 

25. siječanj  Radni sastanak s predsjedajućim Nadzornog odbora Europske 
središnje banke 

Telekonferencija 

26. siječanj Radni sastanak s predstavnicima FINA-e Zagreb 

26. siječanj Radni sastanak sa predstavnicima udruženja računovođa u RH Zagreb 

26. siječanj Radni sastanak s predstavnikom Europske središnje banke Telekonferencija 

26. siječanj Radni sastanak s predstavnikom Europske središnje banke Telekonferecnija 
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27. siječanj Radni sastanak s predstavnikom Europske središnje banke Telekonferecnija 

27. siječanj Sudjelovanje na radnom sastanku s predstavnicima Europskog 
nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) 

Telekofnerencija 

28. siječanj Sudjelovanje na sjednici Nadzornog odbora Europskog nadzornog 
tijela za bankarstvo (EBA) 

Telekonferencija 

 

Kalendar sadržava podatke o obvezama Martine Drvar, članice Nadzornog odbora ESB-a. Obuhvaća 
institucionalne sastanke, govore, sudjelovanje na konferencijama i događajima, kao i sastanke s vanjskim 
strankama (uključujući medije), pod uvjetom da objavljivanje tih podataka ne ugrožava zaštitu javnih 
interesa priznato na razini EU-a. Kalendar se objavljuje s odmakom od tri mjeseca. 
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VELJAČA, 2021. 

 

DATUM SASTANAK/DOGAÐAJ MJESTO 

01. veljače Radni sastanak sa predstavnicima kreditne institucije Telekonferencija 

02. veljače Radni sastanci sa predstavnicima kreditnih institucija Telekonferencija 

03. veljače Sjednica Savjeta Hrvatske narodne banke Zagreb 

03. veljače Radni sastanak sa predstavnicima kreditne institucije Telekonferencija 

03. veljače Radni sastanka sa predstavnikom revizorske kuće Zagreb 

04. veljače Radni sastanak sa predstavnicima FINA-e Telekonferencija 

04. veljače Radni sastanak sa predstavnicima kreditne institucije Telekonferencija 

08. veljače Radni sastanak sa predstavnicima kreditne institucije Telekonferencija 

08. veljače Europska središnja banka – 6. sastanak Upravljačkog odbora za 
digitalizaciju  

Telekonferencija 

09. veljače Radni sastanak sa predstavnikom IT kompanije Zagreb 

11. veljače Europska središnja banka – Sjednica Nadzornog Odbora Telekonferencija 

17. veljače Europska središnja banka – virtualna posjeta Hrvatskoj narodnoj 
banci 

Telekonferencija 

19. veljače Radni sastanak sa predstavnicima kreditne institucije Telekonferencija 
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23. veljače Sudjelovanje na radnom sastanku s predstavnicima Europskog 
nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) 

Telekonferencija 

24.-25. 
veljače 

Sudjelovanje na sjednici Nadzornog odbora Europskog nadzornog 
tijela za bankarstvo (EBA) 

Telekonferencija 

26. veljače 355. telefonska sjednica Komisije za izdavanje odobrenja Telekonferencija 

26. veljače Digitalisation in Financial Services – Webinar u organizaciji Banco 
de Portugal 

Telekonferencija 

 

Kalendar sadržava podatke o obvezama Martine Drvar, članice Nadzornog odbora ESB-a. Obuhvaća 
institucionalne sastanke, govore, sudjelovanje na konferencijama i događajima, kao i sastanke s vanjskim 
strankama (uključujući medije), pod uvjetom da objavljivanje tih podataka ne ugrožava zaštitu javnih 
interesa priznato na razini EU-a. Kalendar se objavljuje s odmakom od tri mjeseca. 
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OŽUJAK, 2021. 

 

DATUM SASTANAK/DOGAÐAJ MJESTO 

01. ožujak Radni sastanak sa predstavnikom kreditne insitucije Telekonferencija 

02. ožujak Radni sastanak sa predstavnicima Hrvatske obrtničke komore Telekonferencija 

03. ožujak Sudjelovanje na seminaru Europske središnje banke za članove 
Nadzornog odbora 

Telekonferencija 

04. ožujak Radni sastanak sa predstavnikom kreditne institucije Telekonferencija 

09. ožujak Radni sastanak sa predstavnikom IPA Zagreb Zagreb 

10. ožujak Sjednica Savjeta Hrvatske narodne banke Zagreb 

11. ožujak Radni sastanak sa predstavnikom kreditne institucije Telekonferencija 

12. ožujak Radni sastanak sa predstavnicima kreditne institucije Telekonferencija 

15. ožujak Radni sastanak sa predstavnicima kreditne institucije Telekonferencija 

15. ožujak Sjednica Savjeta Hrvatske narodne banke Zagreb 

16. ožujak Radni sastanak sa prestavnikom Agencije za osiguranje štednih 
uloga i sanaciju banaka 

Zagreb 

17. ožujak Radni sastanak sa predstavnicima Europske središnje banke  Telekonferencija 

18-19. 
ožujak 

Europska središnja banka – Sjednica Nadzornog odbora Telekonferencija 
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23. ožujak Sudjelovanje na sjednici Upravnog odbora Europskog nadzornog 
tijela za bankarstvo (EBA) 

Telekonferencija 

24. ožujak Radni sastanak sa predstavnicima kreditnih institucija Zagreb 

25. ožujak 41. sjednica Općeg odbora ESRB-a Telekonferencija 

26. ožujak Radni sastanak sa predstavnikom kreditne institucije Zagreb 

29. ožujak 356. sjednica Komisije za izdavanje odobrenja Telekonferencija 

29. ožujak 7. sjednica Upravnog odbora za digitalizaciju pri Europskoj 
središnjoj banci 

Telekonferencija 

30. ožujak Radni sastanak sa predstavnicima kreditne institucije Zagreb 

30. ožujak Sjednica Savjeta Hrvatske narodne banke Zagreb 

30. ožujak 357. tel. sjednica Komisije za izdavanje odobrenja Telekonferencija 

31. ožujak Radni sastanak sa predstavnicima kreditne institucije Zagreb 

 

Kalendar sadržava podatke o obvezama Martine Drvar, članice Nadzornog odbora ESB-a. Obuhvaća 
institucionalne sastanke, govore, sudjelovanje na konferencijama i događajima, kao i sastanke s vanjskim 
strankama (uključujući medije), pod uvjetom da objavljivanje tih podataka ne ugrožava zaštitu javnih 
interesa priznato na razini EU-a. Kalendar se objavljuje s odmakom od tri mjeseca. 
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TRAVANJ, 2021. 

 

DATUM SASTANAK/DOGAÐAJ MJESTO 

01. travanj Radni sastanak sa predstavnicima kreditne institucije Telekonferencija 

12. travanj Sudjelovanje na radnom sastanku s predstavnicima Europskog 
nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) 

Telekonferencija 

13. travanj Radni sastanak sa predstavnicima kreditne institucije Telekonferencija 

14. travanj Radni sastanak sa predstavnikom Ekonomskog fakulteta u 
Zagrebu 

Zagreb 

14.-16. 
travanj 

Sudjelovanje na Eurofi High Level Seminaru Telekonferencija 

19. travanj Gostujuće predavanje na predmetu Financijske institucije i tržišta 
na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 

Telekonferencija 

21. travanj Radni sastanak sa predstavnikom Europskog nadzornog tijela za 
bankarstvo (EBA) 

Telekonferencija 

22. travanj Radni sastanak sa predstavnikom kreditne institucije Telekonferencija 

22.-23. 
travanj 

Europska središnja banka – Sjednica Nadzornog odbora Telekonferencija 

26. travanj Radni sastanci sa predstavnicima kreditnih institucija Telekonferencija 
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26. travanj Pripremni sastanak  -  Combis/HT suradnja - upit za sudjelovanje 
u panel raspravi 

Telekonferencija 

26. travanj Radni sastanak sa predstavnicima Europskog nadzornog tijela za 
bankarstvo (EBA) 

Telekonferencija 

26. travanj Radni sastank sa predstavnikom kompanije za informacijske 
tehnologije i usluge 

Zagreb 

26. travanj Radni sastanak sa predstavnicima financijske institucije Zagreb 

28. travanj Radni sastanak sa predstavnicima Europskog nadzornog tijela za 
bankarstvo (EBA) 

Telekonferencija 

28. travanj Radni sastanci sa predstavnicima kreditnih institucija Telekonferencija 

29. travanj 358. tel. sjednica Komisije za izdavanje odobrenja Telekonferencija 

29. travanj Sudjelovanje na konferenciji "The Role of Banks in Greening Our 
Economies" u organizaciji Europske banke za obnovu i razvoj 
(EBRD) i Hrvatske narodne banke (HNB) 

Telekonferencija 

 

Kalendar sadržava podatke o obvezama Martine Drvar, članice Nadzornog odbora ESB-a. Obuhvaća 
institucionalne sastanke, govore, sudjelovanje na konferencijama i događajima, kao i sastanke s vanjskim 
strankama (uključujući medije), pod uvjetom da objavljivanje tih podataka ne ugrožava zaštitu javnih 
interesa priznato na razini EU-a. Kalendar se objavljuje s odmakom od tri mjeseca. 



 

 

KALENDAR MARTINE DRVAR 
ČLANICE NADZORNOG ODBORA EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE 

 

Martina Drvar 
Viceguvernerka 

 

 

 

 

 

SVIBANJ, 2021. 

 

DATUM SASTANAK/DOGAÐAJ MJESTO 

03. svibanj Radni sastanak s predstavnicima kreditne institucije Telekonferencija 

03. svibanj Sjednica Upravnog odbora za digitalizaciju pri Europskoj središnjoj 
banci 

Telekonferencija 

04. svibanj Radni sastanak s predstavnikom kreditne institucije Telekonferencija 

05.-06. 
svibanj 

Radni sastanak - BCBS-BSCEE-FSI Europe High-Level sastanak 
bankarske supervizije u organizaciji grupe supervizora za središnju 
i istočnu Europu 

Telekonferencija 

06. svibanj Radni sastanak s predstavnikom kreditne institucije Telekonferencija 

11. svibanj Radni sastanak s predstavnicima kreditne institucije Telekonferencija 
/ Zagreb 

11. svibanj Radni sastanak s predstavnikom kreditne institucije Zagreb 

12. svibanj Radni sastanak s predstavnikom kreditne institucije Telekonferencija 

17. svibanj Radni sastanak s predstavnikom kreditne institucije Telekonferencija 

27. svibanj Sudjelovanje na radnom sastanku s predstavnicima Europskog 
nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) 

Telekonferencija 

28. svibanj Godišnja konferencija sa predstavnicima bankarske supervizije u 
organizaciji grupe supervizora za središnju i istočnu Europu 

Telekonferencija 
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Kalendar sadržava podatke o obvezama Martine Drvar, članice Nadzornog odbora ESB-a. Obuhvaća 
institucionalne sastanke, govore, sudjelovanje na konferencijama i događajima, kao i sastanke s vanjskim 
strankama (uključujući medije), pod uvjetom da objavljivanje tih podataka ne ugrožava zaštitu javnih 
interesa priznato na razini EU-a. Kalendar se objavljuje s odmakom od tri mjeseca. 
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LIPANJ, 2021. 

 

DATUM SASTANAK/DOGAÐAJ MJESTO 

07. lipanj Sjednica Upravnog odbora za digitalizaciju pri Europskoj središnjoj 
banci 

Telekonferencija 

08. lipanj Radni sastanak s predstavnicima kreditne institucije Telekonferencija 
/ Zagreb 

09. lipanj Sudjelovanje na radnom sastanku s predstavnicima Europskog 
nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) 

Telekonferencija 

09. lipanj Sjednica Savjeta Hrvatske narodne banke Telekonferencija 

10. lipanj 360. sjednica Komisije za izdavanje odobrenja Telekonferencija 

14. lipanj Radni sastanak s predstavnicima kreditne institucije Zagreb 

15. lipanj Radni sastanak s predstavnicima kreditne institucije Zagreb 

16. lipanj Radni sastanak "Women in Adria" –okrugli stol Zagreb 

16. lipanj Radni sastanak s predstavnicima kreditnih institucija Zagreb 

17. lipanj Sjednica Savjeta Hrvatske narodne banke Zagreb 

22.-23. 
lipanj 

Europska središnja banka – Sjednica Nadzornog odbora Telekonferencija 

23. lipanj 23. Makroprudencijalni forum(MPF) Telekonferencija 
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Upravnog vijeća i Nadzornog odbora 

24. lipanj 42. sjednica Općeg odbora ESRB -a Telekonferencija 

 

Kalendar sadržava podatke o obvezama Martine Drvar, članice Nadzornog odbora ESB-a. Obuhvaća 
institucionalne sastanke, govore, sudjelovanje na konferencijama i događajima, kao i sastanke s vanjskim 
strankama (uključujući medije), pod uvjetom da objavljivanje tih podataka ne ugrožava zaštitu javnih 
interesa priznato na razini EU-a. Kalendar se objavljuje s odmakom od tri mjeseca. 
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SRPANJ, 2021. 

 

DATUM SASTANAK/DOGAÐAJ MJESTO 

05. srpanj 361. sjednica Komisije za izdavanje odobrenja Telekonferencija 

08. srpanj Radni sastanci sa predstavnicima kreditnih institucija Zagreb 

09. srpanj Radni sastanak sa predstavnicima kreditne institucije Telekonferencija 

12. srpanj Radni sastanak sa predstavnicima kreditne institucije Telekonferencija 

13. srpanj Europska središnja banka – Sjednica Nadzornog Odbora i 
Seminar 

Telekonferencija 

14. srpanj Sjednica Savjeta Hrvatske narodne banke Zagreb 

15. srpanj Radni sastanak sa predstavnicima kreditne institucije Zagreb 

15. srpanj Radni sastanak sa predstavnikom njemačke kreditne institucije Telekonferencija 

16. srpanj Radni sastanak sa predstavnikom kreditne institucije Zagreb 

21. srpanj Radni sastanak sa predstavnikom kreditne institucije Zagreb 

22.-23. 
srpanj 

Europska središnja banka – Sjednica Nadzornog Odbora Telekonferencija 

23. srpanj Sjednica Savjeta Hrvatske narodne banke Telekonferencija 

27. srpanj Radni sastanci sa predstavnicima kreditnih institucija Zagreb / 
Telekonferencija 
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Kalendar sadržava podatke o obvezama Martine Drvar, članice Nadzornog odbora ESB-a. Obuhvaća 
institucionalne sastanke, govore, sudjelovanje na konferencijama i događajima, kao i sastanke s vanjskim 
strankama (uključujući medije), pod uvjetom da objavljivanje tih podataka ne ugrožava zaštitu javnih 
interesa priznato na razini EU-a. Kalendar se objavljuje s odmakom od tri mjeseca. 
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KOLOVOZ, 2021. 

 

DATUM SASTANAK/DOGAÐAJ MJESTO 

03. kolovoz Radni sastanak sa predstavnicima kreditne institucije Zagreb 

10. kolovoz Radni sastanak sa predstavnikom kreditne institucije Zagreb 

27. kolovoz 363. telefonska sjednica Komisije za izdavanje odobrenja Telekonferencija 

 

Kalendar sadržava podatke o obvezama Martine Drvar, članice Nadzornog odbora ESB-a. Obuhvaća 
institucionalne sastanke, govore, sudjelovanje na konferencijama i događajima, kao i sastanke s vanjskim 
strankama (uključujući medije), pod uvjetom da objavljivanje tih podataka ne ugrožava zaštitu javnih 
interesa priznato na razini EU-a. Kalendar se objavljuje s odmakom od tri mjeseca. 
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RUJAN, 2021. 

 

DATUM SASTANAK/DOGAÐAJ MJESTO 

06. rujan Sjednica Upravnog odbora za digitalizaciju pri Europskoj 
središnjoj banci 

Telekonferencija 

09. rujan Sjednica Savjeta Hrvatske narodne banke Zagreb 

13. rujan 364. telefonska sjednica Komisije za izdavanje odobrenja Telekonferencija 

13. rujan Radni sastank sa predstavnikom kreditne institucije Zagreb 

14.-15. rujan Europska središnja banka – Sjednica Nadzornog Odbora Telekonferencija 

16. rujan Sjednica Savjeta Hrvatske narodne banke Zagreb 

21. rujan Radni sastanak sa predstavnicima kreditne institucije Zagreb 

21. rujan Europska centralna banka – radni sastanak Telekonferencija 

22. rujan 365. telefonska sjednica Komisije za izdavanje odobrenja Telekonferencija 

23. rujan Radni sastanak sa predstavnicima kreditnih institucija Telekonferencija 

23. rujan 43. sjednica Općeg odbora ESRB -a  Telekonferencija 

 

Kalendar sadržava podatke o obvezama Martine Drvar, članice Nadzornog odbora ESB-a. Obuhvaća 
institucionalne sastanke, govore, sudjelovanje na konferencijama i događajima, kao i sastanke s vanjskim 
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strankama (uključujući medije), pod uvjetom da objavljivanje tih podataka ne ugrožava zaštitu javnih 
interesa priznato na razini EU-a. Kalendar se objavljuje s odmakom od tri mjeseca. 




