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Vijesti
Dužnosnici i članovi Hrvatske stranke prava diljem
Hrvatske obilježili su sto dvadeset petu godišnjicu smrti
Oca Domovine i utemeljitelja Stranke prava dr. Ante
Starčevića.

Predsjednik HSP-a Nikica Augustinović i predsjednik
Glavnog stana HSP-a Ante Komljen zajedno sa svojim
najbližim suradnicima položili su vijence i zapalili svijeće na
posljednjem počivalištu Ante Starčevića u zagrebačkim
Šestinama. Nakon toga sudjelovali su na svetoj misi u crkvi
Svetog Mirka koju je predvodio vlč. Robert Šreter,
župnik Župe svetog Mirka – Šestine.

Ova značajna godišnjica obilježena je u Brodskoposavskoj, Virovitičko-podravskoj, Ličko-senjskoj, Osječkobaranjskoj, Primorsko-goranskoj i Zadarskoj županiji gdje
su istaknuti dužnosnici HSP-a zajedno sa svojim
suradnicima položili vijence i upalili svijeće u spomen na
Oca Domovine dr. Ante Starčevića.
Ako narod ne razazna bolje od gorih, bit će mu kako i do
sada!
Bog i Hrvati!

Posebnu zahvalu upućujemo župniku u Šestinama vlč.
Šreteru koji svake godine povodom godišnjice smrti dr.
Ante Starčevića organizira službeno obilježavanje tog
značajnog datuma.
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HSP Mrkopalj

HSP Općina Donji Andrijevci

U nizu aktivnosti dana 06.ožujka 2021.g. održan
obnoviteljski izborni zbor Podružnice HSP-a Mrkopalj.
Pravaši su u općini Mrkopalj 2017. godine ostvarili izuzetan
rezultat od 15% i time pokazali koliko je pravaštvo snažno
u ovom mjestu Gorskog kotara.

Predsjednik Hrvatske stranke prava g. Nikica Augustinović
sukladno Statutu HSP-a imenovao je g. Bernarda Pažina
povjerenikom HSP-a za Općinu Donji Andrijevci. Gospodin
Pažin trenutno obnaša dužnost dopredsjednika
Županijskog vijeća HSP-a Brodsko-posavske županije.
Između ostalog, dužan je u statutarnom roku stvoriti uvjete
za ustroj općinske podružnice HSP-a Donji Andrijevci.

HSP Europa
Sukladno statutarnim ovlastima Predsjednik HSP-a g.
Nikica Augustinović imenovao je g. Stjepana Špehara
povjerenikom Zajednice podružnica HSP u Europi.
Statutom HSP-a propisano je da se osnivanjem najmanje 3
podružnice HSP u Europi stječu uvjeti za osnivanje
Zajednice podružnica HSP u Europi kao koordinacijskog
tijela, čiji će predsjednik kada bude izabran biti član
Glavnog stana.

Predstavljanja
Predsjednik povjerenstva za gospodarstvo –
prof.dr.sc Zvonko Čapko

Na nedavnoj sjednici Glavnog stana HSP donijeta je
odluka o osnivanju sedam povjerenstava, a među njima je i
Povjerenstva za gospodarstvo. Upravo je ova odluka
važna, jer pokazuje da je Hrvatskoj stranci prava
gospodarstvo jedno od najbitnijih područja rada.
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Na početku bih se zahvalio čelništvu Stranke na ukazanom
povjerenju. Ono što raduje jest činjenica da smo svi mi, koji
smo bili u najužem vodstvu Stranke u prethodnom
mandatu, ostali članovi tima i u novom mandatu. Ne
sjećam se da li se to ikad ranije dogodilo u Hrvatskoj
stranci prava. Predsjednik HSP-a, Nikica Augustinović je i
u praksi pokazao ono što je najavljivao u priprema za
Izborni Sabor, a to je da vjeruje u tim i da samo dobar tim
može postići i dobre rezultate. Već dosad je okupio tim od
nekoliko desetaka kvalitetnih, stručnih i marljivih suradnika
pa ni rezultat neće izostati.
Što se samog Povjerenstva za gospodarstvo tiče, tu nas
čeka jako puno posla.
Namjera mi je okupiti tim suradnika koji će, zajedno sa
mnom, pratiti stanje u gospodarstvu, sukreirati prijedloge
gospodarskih mjera koje ćemo upućivati čelništvu Stranke i
hrvatskoj javnosti te izraditi odrednice strategije
gospodarskog razvoja Republike Hrvatske.
Blisko ćemo surađivati s Povjerenstvom za poljoprivredu
HSP kojeg vodi član Predsjedništva HSP gosp. Hrvoje
Niče, budući da poljoprivredu smatramo jednom od tri
stožerne gospodarske djelatnosti. Uz turizam i high-tech
industriju.
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Sljedeći prijedlog o kojem ozbiljno razmišljam jest stvaranje
i oživljavanje otkupnih centara. Ovu ćemo mjeru razraditi
zajedno s Povjerenstvom za poljoprivredu, a temelji se na
županijskim punktovima na kojima će se otkupljivati
proizvedena poljoprivredna dobra, posebice onih za koja
su proizvođači primili poticaje. Tako ćemo jednim potezom
riješiti dva problema. Prvo - proizvođači će imati
zagarantirani otkup po ranije dogovorenim uvjetima i,
drugo, Država će moći kontrolirati plasmane svojih poticaja
u poljoprivrednu proizvodnju. To će zahtjevat da se, sa
sadašnjih poticaja po površini pređe na poticaje po
proizvedenom dobru, što smatram daleko poštenijim i
pravednijim pristupom. Time će se povećati poljoprivredna
proizvodnja u Hrvatskoj, zadržat će se ljude na selu i
spriječiti (ili barem smanjiti) zlouporaba poticajnih
sredstava, primjerice kupnja osobnih automobila umjesto
ulaganja u samu poljoprivrednu proizvodnju.
Još je velik broj ideja i prijedloga koje ćemo ponuditi, za
sada "samo" toliko. U novim brojevima Hrvatskog prava
izlazit će naši budući prijedlozi, ideje i aktivnosti.
Čeka nas uistinu puno posla, a sve članove i simpatizere
HSP-a koji smatraju da mogu pomoći u radu Povjerenstva
za gospodarstvo, pozivam da nam se priključe. Čekamo
vas.

Namjeravamo ponovno pokrenuti rad Hrvatske udruge
poduzetnika i obrtnika (HUPO), budući da je upravo ova
udruga primjer povezivanja OPG-ova i turističkougostiteljskih gospodarskih subjekata. Uz mnoge druge
aktivnosti kojima će se baviti.

Prof. dr. Zvonko Čapko, predsjednik Povjerenstva za
gospodarstvo HSP

Kad govorimo o konkretnim prijedlozima koje će HSP
ponuditi, dio će biti na onima vezanim uz porezno
rasterećenje poduzetnika. Jedan od njih je prijedlog kojim
će - uz istu brutto plaću - biti znatno uvećana netto plaća.
Time će se stvoriti uvjeti za podizanje životnog standarda,
povećanje potrošnje građanstva te povećanja koeficijenta
obrtaja obrtnih sredstava i podizanja BDP. To se može
napraviti, ako postoji spremnost vladajuće većine.-

HSP Oroslavje

Vijesti
Dana 25. veljače 2021.g. povjerenik HSP-a za Krapinskozagorsku županiju g. Stjepan Ranogajec javnost je
upoznao sa svojom kandidaturom za gradonačelnika grada
Oroslavja.

Smatram da bi, za Hrvatsku, bilo poželjno osnovati Fond
za praćenje inovacija, kojim bi se pomagalo hrvatskim
inovatorima u procesu oživotvorenja njihovih inovacija,
patenata i ideja u gotove proizvode, a ne da ih - kao što je
danas slučaj - inovatori za male novce prodaju Japancima i
Indijcima čije proizvode mi kasnije kupujemo. O učincima
na otvaranje novih radnih mjesta, povećanje investicijskog
kapaciteta te utjecaju na povećanje BDP mislim da ne
treba trošiti riječi.
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HSP Vinkovci
U Vinkovcima je obilježena 29. godišnjica stradanja trojice
HOS-ovaca koji su 1992. godine poginuli pod nikad
razjašnjenim okolnostima kada je od eksplozije do temelja
srušena zgrada u kojoj je bilo zapovjedništvo HOS-a.
U spomen na pripadnike HOS-a Darka Rušanca, Vladu
Kneževića i Ivicu Bošnjaka, koji su smrtno stradali 1.
ožujka 1992. u nekadašnjem tzv. Omladinskom domu u
Vinkovcima Udruga HOS-a 1. samostalne bojne “Marijan
Baotić” svake godine organizira polaganje vijenaca kako bi
se očuvao spomen na ovu tešku uspomenu.
Pozivu organizatora i ovaj put su se odazvali naši
dužnosnici s područja Vinkovaca koji su položili vijenac i
zapalili svijeću. Stranačko izaslanstvo koje je predvodio
povjerenik HSP-a za Vinkovce i Vukovarsko-srijemsku
županiju Hrvoje Niče, još su činili član Nadzornog odbora
stranke Tvrtko Dujić te potpredsjednik vinkovačkog
Gradskog vijeća Tomislav Miličević.
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predsjednika te Milan Smolčić i Marko Butorac za članove.
Svim novoizabranim dužnosnicima HSP-a Novi Vinodolski
želimo mnogo uspjeha u daljnjem radu!

HSP Korčula i Orebić
Hrvatska stranka prava u Dubrovačko-neretvanskoj
županiji ozbiljno je počela s pripremama za nadolazeće
lokalne izbore. Tako su proteklog vikenda ustrojene
Podružnice HSP-a Korčula i Orebić.
Za predsjednika Podružnice Korčula izabran je Vicko
Krajančić, za dopredsjednike Alen Tomašić i Stjepan Biliš,
za tajnika Jure Volarević dok je za rizničara izabran Frano
Foretić.
U nadzorni odbor izabrani su Vjenceslav Paić Karega, za
predsjednika te Nikola Turudić i Zlatko Depolo za članove.
Vicko Krajančić dugogodišnji je pravaš i član HSP-a koji je
dao veliki doprinos u radu i djelovanju HSP-a u Korčuli, ali i
u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

HSP Novi Vinodolski
Sukladno statutarnim odredbama HSP-a održan je izborni
zbor podružnice HSP-a Grada Novog Vinodolskog.
U Izvršni odbor podružnice izabrani su: Marinko Butorac za
predsjednika, Silvio Boneta i Josip Bartol za
dopredsjednike, Silvana Barićević za tajnicu te Josip
Mataija za rizničara.
Za članove Izvršnog odbora izabrani su Dragan Deranja i
Ivica Tomić.

Za predsjednika Podružnice Orebić izabran je Josip Guć,
za dopredsjednike Vlado Vekić i Ljiljan Orlić, za tajnika
Milan Tolj dok je za rizničara izabran Dejan Šestanović.
U nadzorni odbor izabrani su Antoslava Marinović, za
predsjednicu te Robert Milić i Ante Guć za članove.

U Nadzorni odbor izabrani su Nikica Pavlović za
NEWSLETTER@HSP.HR

Novoizabrani predsjednik Podružnice Orebić g. Guć
vijećnik je HSP-a u općinskom vijeću Orebića te vjerujemo
da će zahvaljujući njegovom znanju i iskustvu i na
predstojećim lokalnim izborima HSP biti zastupljen u
predstavničkom tijelu Općine Orebić.
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HSP Vir
Sukladno epidemiološkim mjerama koje su trenutno na
snazi održan je izborni zbor HSP-a PodružniceVir.
Izabrano je svih 12 dužnosnika tijela ove podružnice
predviđenih Statutom, a za predsjednika Podružnice
izabran je Mario Vrselja.
Gospodin Vrselja je hrvatski aktivist manjinske zajednice
koji je doselio u Općinu Vir u Zadarskoj županiji. Bio je član
nadzornog odbora HNV-a u Srbiji i predsjednik
povjerenstva za mlade Hrvatskog nacionalnog vijeća za
Republiku Srbiju (državno krovno tijelo Hrvata u Srbiji) te
zamjenik predsjednika mladeži političke stranke
Demokratski savez Hrvata u Vojvodini (DSHV) u Srijemu,
sa sjedištem u Srijemskoj Mitrovici kao i hrvatski elektor u
2 mandata. Utemeljitelj je kulturno znanstvene hrvatske
udruge Cro – educa i inicijator regionalnog pokreta
REKOM-a za Vojvodinu.
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podpredsj. g. Majetić te drugi uvaženi gosti ( g. B.Karlović
DVD Sv. Klara, g. P. Matijević udruga umirovljenika, g.
I.Ćavar “Aktiv Sveta Klara”, ugledni i
nagrađivani poduzetnik g. S. Kulić i dr ). Za predsjednika
Podružnice izabran je g. Ivan Iličić, za dopredsjednike g.
Dragan Pocrnja i ing. Marijan Smiljanić, tajnik Podružnice
je g. Ante Marjanović dok je za rizničara izabran g. Dragan
Grabovac. U Izvršni Odbor izabrani su g. Nikola Osmakčić
i g. Miroslav Pranklin. Nadzorni Odbor čine g. Nikola Lučić
kao predsjednik te gđa. Ankica Matijević i g. Josip Marin
Mandić kao članovi.

U svom govoru novoizabrani predsjednik g. Iličić jasno je
naglasio da je Podružnica HSP-a Novi Zagreb-zapad već
sutra spremna za nadolazeće Lokalne izbore, samostalno
ili sa partnerima te očekuje izvrstan izborni rezultat i ulazak
u Vijeće Gradske četvrti Novi Zagreb- zapad kao i Vijeća
Mjesnih Odbora . Krenuli smo i nećemo stati, HSP – Bog i
Hrvati.

Naglasio je da otok Vir ima ogromnu perspektivu za
budućnost i da u svemu tome želi doprinijeti svojim
političkim iskustvom.
Izborni zbor vodio je povjerenik HSP-a za Zadarsku
županiju Mate Lukić koji je izrazio zadovoljstvo ovakvim
pojačanjem u Stranci kao i uspješnim privođenjem kraju
pripremanja svih općina i gradova za lokalne izbore u
svibnju
HSP Novi Zagreb –zapad
U Društvenom domu u Svetoj Klari, dana 26.02.2021.g.
održan je Izborni Zbor HSP-a Novi Zagreb-zapad, koji je
vrlo uspješno vodio povjerenik HSP-a za Grad Zagreb
g.Ivica Žuljević, Samom izbornom zboru nazočio je
Predsjednik HSP-a g. Nikica Augustinović, saborski
zastupnik i general HOS-a, g.Ante Prkačin, predsj.
VGČNZZ g. Baturić, predsj. VMO Sveta Klara g. Kihak,
NEWSLETTER@HSP.HR

HSP Općina Andrijaševci
Na prijedlog povjerenika HSP-a za Vukovarsko-srijemsku
županiju i člana Predsjedništva HSP-a Hrvoja Ničea,
predsjednik stranke Nikica Augustinović imenovao je Vladu
Majera na mjesto povjerenika za Općinu Andrijaševci.
Riječ je o umirovljenom satniku Hrvatske vojske i
istaknutom hrvatskom domoljubu koji se stavio na
raspolaganje pravaškoj ideji ne samo u ovoj općini, nego i
u najistočnijoj županiji u Hrvatskoj.
Naime, Vlado Majer obnaša i funkciju predsjednika
vinkovačkog Moto kluba Gladijatori s čijim je članovima
sudionik brojnih humanitarnih akcija, ali i pokretač brojnih
inicijativa kojima se nastoji poboljšati kvaliteta društvenog
života u ovom dijelu Hrvatske.
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HSP Staro Petrovo Selo
Projekt HSP DOM SVIH PRAVAŠA uspješno se nastavlja
u Brodsko-posavskoj županiji. Nakon Nove Gradiške u
HSP vraćaju se i pravaši (HSP AS) iz Starog Petrovog
Sela.
Na sastanku koji je održan u petak, 26. veljače 2021. u
uredu HSP u Novoj Gradiški, a na kojem su nazočili
dužnosnici HSP-a Dalibor Damičević (Predsjednik ŽV i
član Predsjedništva), Marina Logarušić (članica
Predsjedništva i dopredsjednica Glavnog stana) i Ivan
Junašević ispred podružnice Nova Gradiška, pristupnicu su
potpisali istaknuti pravaši Brankica Denis i Zlatko Keser.
Brankica Denis dipl. ing. prehrambene tehnologije vijećnica
je u Općinskom vijeću Općine Staro Petrovo Selo koja je
ostvarila zapaženi rezultati na prošlim lokalnim izborima.
Na tragu toga Predsjednik HSP-a Nikica Augustinović
imenovao ju je za povjerenicu Općine Staro Petrovo Selo.
U ulozi povjerenice Brankica Denis imat će istaknutu ulogu
u pripremi samostalnog izlaska HSP-a na predstojeće
lokalne izbore i u sastavljanju novog vodstva podružnice.
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„oteti“ naše kvalitetne pojedince kako bi se oslabio položaj
HSP-a koji bi samim time doveo do lošijeg izbornog
rezultata.
Međutim, dužnosnici i članovi HSP-a su časne, poštene i
nadasve odgovorne osobe koje ne žele sudjelovati u
zakulisnim igrama određenih političkih interesnih grupacija.
Hrvatska stranka prava ni sada, a niti u budućnosti neće
biti sredstvo u provođenju bilo čije politike koja nije u
interesu Hrvatske i hrvatskog naroda jer pravaši nikada
nisu bili tuđi poslušnici pa neće ni ovaj put.
Ovim putem šaljemo poruku svim političkim strankama,
pojedincima i grupacijama izvan HSP-a da kao stranka
stojimo iza svakog našeg dužnosnika i člana te da im
pružamo potporu u njihovom djelovanju u interesu HSP-a
kao i društva općenito.
Bog i Hrvati!
Predsjednik HSP-a
Nikica Augustinović

Najave događanja
12.03.2021. Izborni zbor Vinkovci

Predsjednik HSP-a Nikica Augustinović

13.03.2021. Kutina obilježavanje 15-e godišnjice smrti
Velimira Kvesića
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Hrvatska stranka prava najstarija je politička stranka u
Republici Hrvatskoj. Kroz svoje postojanje prolazila je
mnoge teške trenutke, od zabrane djelovanja, pokušaja
raslojavanja unutar same stranke pa sve do osnivanja
drugih stranaka pravaškog predznaka. Unatoč svemu tome
HSP je bio i ostao jedina istinska brana u zaštiti
nacionalnih interesa te će na taj način i nastaviti svoje
političko djelovanje. Kako nam se približavaju lokalni izbori
na političkoj sceni sve više dolazi do izražaja ona
negativnija, loša strana politike u kojoj se ne biraju
sredstva da se oslabi položaj drugih političkih stranaka.
Nažalost, na terenu se pokušava svim mogućim metodama
NEWSLETTER@HSP.HR
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