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Namjet prezidija         22.04.2021 
 

 
 
Dnjowy porjad 
za 21. (rjadne) posedźenje zwjazkoweho předsydstwa dnja 07. meje 2021 w 
Budyšinje z digitalnym přistupom 
 
městnosć:     žurla Serbskeho domu w Budyšinje 
   Póstowe naměsto 2, 02625 Budyšin 
   

 Zjawny dźěl posedźenja 
 

  

0. Zahajenje posedźenja 
wotewrjenje a powitanje / zwěsćenje přitomnosće a zamołwjenjow / 
zwěsćenje wobzamknjenjakmanosće / schwalenje dnjoweho porjada / 
zwěsćenje zajatosće 
17.30 - 17.35 hodź. 
 

 Dawid Statnik 

1. Rozprawa předsydy Domowiny a čłonow zwjazkoweho předsydstwa 
wo dźěławosći třěšneho zwjazka mjez posedźenjomaj zwjazkoweho 
předsydstwa  
17.35 - 17.45 hodź. 
 

 Dawid Statnik a 
čłonojo ZP 
 

2. Informacija k aktualnym aspektam dźěławosće zarjada Domowiny a 
RCW 
17.45 - 17.55 hodź. 
 

 Marko Kowar 
dr. Beata 
Brězanowa 

3. 
 

Naprašowanja čłonow Domowiny a hosći k serbskim naležnosćam 
17.55 - 18.05 hodź. 
 

 Dawid Statnik 
 
 

4. Schwalenje protokola 20. (rjadneho) posedźenja z dnja 12.03.2021 w 
Budyšinje z kontrolu zwoprawdźenja tam zapisanych nadawkow 
18.05 - 18.15 hodź. 
 

 Dawid Statnik 
 

5. Informacija k stawej přihotow na 20. (wólbnu) hłownu zhromadźiznu 
Domowiny dnja 12.06.2021 w Selpom 
18.15 - 18.25 hodź. 
 

  Dawid Statnik  
Marko Kowar 

5.1. Staw nastajenja kandidatow za nowowólby organow Domowiny na 
dobu 2021-2025 a konkluzije 
18.25 - 18.35 hodź. 
 

 Dawid Statnik 
 

6. Aktualna debata čłonow zwjazkoweho předsydstwa k namjetowanej 
tematice po jednanskim porjedźe ZP § 2 dypk 2 
18.35 - 18.55 hodź. 
 

 Dawid Statnik 
 

7. Wšelčizny     
- informacija wo mailce serbskeho superintendenta Kr. Rummela 
- dalepisanje plana naprawow w Braniborskej  
- pruwowanje rozšěrjenja europskeje charty w Braniborskej 
- pismo Braniborskeho ministerskeho prezidenta nastupajo MSPi 
- ratifikowanje ILO-konwencije w Němskej 
- aktualne informacije po potrjebje   
18.55 - 19.25 hodź.   

 Dawid Statnik 
čłonojo a  
poradźowarjo 
ZP 
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8. Wuhódnoćenje wólbneje doby 2017-2021 
19.25 - 19.35 hodź. 

 Dawid Statnik 

 Přestawka 
19.35 – 19.50 hodź. 
 

  

 Slěduje njezjawny dźěl posedźenja 
 

  

Po protokolu prezidija z dnja 08.02.2017 maja so informacije zasadnje pisomnje a dočasnje čłonam prezidija 
posrědkować. Po protokolu ZP z dnja 29.04.2017 ma so posedźenski čas gremijow na 4,5 hodźin wobmjezować 
a měło so posedźenje najpozdźišo 22:00 hodźin skónčić.  


