
Namjet                                       06.11.2014 
 
Dnjowy porjad 
za 8. (rjadne) posedźenje zwjazkoweho předsydstwa dnja 22.11.2014 
___________________________________________________________________ 
 
Městnosć:       žurla Serbskeho domu w Budyšinje 
 
             
0. 
 
 

Wotewrjenje a powitanje / zwěsćenje přitomnosće 
a zamołwjenjow / zwěsćenje wobzamknjenja-
kmanosće / schwalenje dnjoweho porjada / 
zwěsćenje zajatosće 
09.00 - 09.10 hodź.                                                                                                                                    

Dawid Statnik 
 
 
 
 
 

1. Ertna rozprawa předsydy Domowiny a čłonow 
zwjazkoweho předsydstwa wo dźěławosći 
třěšneho zwjazka mjez posedźenjomaj 
zwjazkoweho předsydstwa  
09.10 - 09.25 hodź. 
 

Dawid Statnik 

2. Naprašowanja hosći k serbskim naležnosćam 
09.25 - 09.35 hodź. 
→ wotmołwy na naprašowanja přitomnych hosći 
 

Marko Hančik 

3. Schwalenje protokola 7. (rjadneho) posedźenja  
z dnja 13.09.2014 z kontrolu zwoprawdźenja tam 
zapisanych nadawkow   
09.35 - 09.45 hodź. 
 

Judith Wałdźic 

4. Wobzamknjenja a informacije   09.45 - 10.15 hodź. 
 

 

4.1. 
 

pómjenowanje cłonkow wólbnego wuběrka za 
wólby Rady za nastupnosći Serbow pśi 
Bramborskem krajnem sejmje a póstajenje 
městnosći wólbnego zastojnstwa (pśedłoga ZP 
51/2014) 
 

Marcus Końcaŕ 

4.2. ertna informacija k stawej předźěłanja naćiska 
programa “Domowina 2025” a k dalšim 
předwidźanym krokam 
 
 

Dawid Statnik 
předsyda  
programoweje 
komisije 

4.3. 
 

wudospołnjenje rjadowanja “Zarunanje wudawkow 
z čestnohamtskeho dźěła za Domowinu - Zwjazk 
Łužiskich Serbow”  
(předłoha ZP 52/2014) 
 

Marko Hančik 
 

4.4. powołanje dr. Pětra Brězana do změrcowskeho 
wuběrka po złoženju funkcije ze stron Joachima 
Glücklicha (předłoha ZP 53/2014) 
 

Judith Wałdźic 

4.5. 
 
 
 

schwalenje předźěłaneho namjeta za lisćinu hosći 
17. hłowneje zhromadźizny  
(předłoha ZP 54/2014) 
 

Marko Hančik 
 
 
 



 
4.6. 
 

 
delegěrowanje zastupnice zjadnośeństwow 
Serbow do rozłosoweje rady RBB  
(pśedłoga ZP 55/2014) 
 

 
Marcus Końcaŕ 

 
 

Přestawka                              10.15 - 10.30 hodź. 
 

 

5. Wuzwolenje zastupjerjow serbskeho ludu ze 
Sakskeje do Załožboweje rady na dobu 2015 - 
2019 
 

Křesćan Korjeńk, 
předsyda 
wólbneho wuběrka 

5.0. zjimanje postupowanja w přihotach na wuzwolenje 
zastupjerjow serbskeho ludu  do Załožboweje rady 
na zakładźe doporučenjow klawsury z dnja 
08.03.2014 
10.30 - 10.40 hodź. 
 

Dawid Statnik 

5.1. naprašowanja na kandidatow na zakładźe do toho 
zapodatych pisomnych dźěłowych ćežišćow 
10.40 - 11.10 hodź. 
 

 

5.2. prěni wólbny přechod k wuzwolenju štyrjoch 
rjadnych čłonow Załožboweje rady ze Sakskeje 
11.10 - 11.30 hodź. 
 

 
 

5.3. 
 
 

druhi wólbny přechod k wuzwolenju štyrjoch 
zastupowacych čłonow Załožboweje rady ze 
Sakskeje 
11.30 - 12.00 hodź. 
 

 
 

 Wobjedowa přestawka              12.00 - 12.30 hodź. 
 

 

6. Nominowanje štyrjoch čłonow Rady za serbske 
naležnosće Swobodneho stata Sakska 
 

Křesćan Korjeńk 
předsyda 
wólbneho wuběrka 
 

6.1. 
 
 
 

předstajenje kandidatow a naprašowanja na nich 
12.30 - 13.00 hodź. 
 

 

6.2. 
 

wólby k nominowanju štyrjoch čłonow Serbskeje 
rady Sakskeje 
13.00 - 13.30 hodź. 
 

 

7.  
 

Aktualna debata čłonow zwjazkoweho  
předsydstwa k namjetowanej tematice 
po jednanskim porjedźe ZP § 2 dypk 2 
13.30 - 13.45 hodź. 
→ diskusija k namjetowanej tematice 
 

Dawid Statnik 
 

8. Wšelčizny                     13.45 - 14.00 hodź. 
- wuhódnoćenje CIOFF-kongresa  
- informacija k zakónčenju hospodarskeho lěta  
  2014 a k hospodarskemu planej za lěto 2015 

 
Bjarnat Cyž 
 
Bjarnat Cyž 

 


