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LOKALNI IZBORI

SREDIŠNJA TIJELA STRANKE

REZULTATI LOKALNIH IZBORA 2021.

SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA

Hrvatska stranka prava osvojila je 93 vijećnička mandata:
12 u županijskim predstavničkim tijelima, 26 u gradskim
predstavničkim tijelima i 55 u općinskim predstavničkim
tijelima.
Gradonačelnici iz redova Hrvatske stranke prava su Josip
Mišković (Popovača) i Karlo Starčević (Gospić).
Rezultati prema županijama: Zagrebačka županija 3 (Grad
Velika Gorica 1, Općina Pisarovina 2); Sisačko-moslavačka
županija 11 (Županijska skupština 2, Grad Popovača 5,
Grad Novska 1, Općina Velika Ludina 2, Općina Jasenovac
1); Karlovačka županija 4 (Općina Rakovica 2, Općina
Barilović 1, Općina Generalski Stol 1); Bjelovarskobilogorska županija 1 (Općina Garešnica 1); Primorskogoranska županija 9 (Grad Crikvenica 1, Grad Delnice 1,
Općina Omišalj 2, Općina Malinska 2, Općina Mrkopalj 1,
Općina Baška 1, Općina Vrbnik 1); Virovitičko-podravska 1
(Općina Nova Bukovica), Vukovarso-srijemska 5 (Grad
Vinkovci 1, Općina Bogdanovci 1, Općina Stari Jankovci 1,
Stari Mikanovci 1, Općina Vođinci 1); Brodsko-posavska 6
(Županijska skupština 1, Grad Slavonski Brod 1, Općina
Bukovlje 1, Općina Klakar 1, Općina Staro Petrovo Selo 2);
Osječko-baranjska 3 (Županijska skupština 1, Đurđenovac
1, Donja Motičina 1); Zadarska županija 14 (Županijska
skupština 1, Grad Zadar 1, Općina Kali 1, Općina Poličnik 1,
Općina Pakoštan 1, Općina Škabrnja 1, Ražanac 1, Općina
Kolan 3, Općina Privlaka 1, Općina Sveti Filip i Jakov 3);
Splitsko-dalmatinska 18 (Županijska skupština 1, Grad
Kaštela 2, Grad Omiš 1, Grad Vrlika 1, Općina Cista Provo
1, Općina Dugi Rat 1, Općina Muć 1, Općina Okrug 1, ,
Općina Podbablje 2, Općina Podstrana 1, Općina Proložac
1, Općina Šestanovac 4, Općina Zagvozd 1); Ličko-senjska
12 ( Županijska skupština 5,Grad Gospić 7); Dubrovačkoneretvanska 4 (Županijska skupština 1, Grad Korčula 1,
Grad Metković 1, Općina Orebić 1).
Grad Zagreb 2 ( Sveta Klara 1, Podsused-Vrapče 1).
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5. lipnja 2021. U uredu stranke u Zagrebu održana je
sjednica Predsjedništva Hrvatske stranke prava. Uz analizu
postignutog rezultata na državnoj razini, raspravljalo se i o
radu svih županijskih organizacija kao i pojedinih
podružnica.
S ciljem poboljšanja rada na terenu donesena je odluka o
raspuštanju dvije županijske organizacije i jedne
podružnice, a najavljena je i sjednica Glavnog u Popovači
gdje će se dodatno obrazložiti donesene odluke i
smjernice.
Predsjedništvo je donijelo odluke vezane za ustrojstvo
pojedinih povjerenstava unutar stranke pa je tako na čelo
Povjerenstva mladeži Hrvatske stranke prava izabran Ivan
Piškor, a na čelo Povjerenstva za medije Marina Logarušić.
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SJEDNICA GLAVNOG STANA
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GRADONAČELNICI HRVATSKE STRANKE PRAVA
JOSIP MIŠKOVIĆ GRADONAČELNIK POPOVAČE

19. lipnja 2021. Na poziv Josipa Miškovića 5. sjednica
Glavnog stana održana je u Popovači. Uz analizu rezultata
izbora, razgovaralo se i o financijama, stanju na terenu i
smjernicama budućeg djelovanja stranke.
Poznat je i ukupni broj vijećničkih mandata osvojenih na
proteklim izborima. Osvojeno je 12 vijećničkih mandata u
predstavničkim tijelima županije, 26 mandata u gradskim
vijećima te 55 mandata u predstavničkim tijelima općina.

Josip Mišković, po peti put, izabran je na čelo Popovače.
Ponovni izbor učinio ga je jednim od najdugovječnijih
gradonačelnika. Josip Mišković osvojio je 3051 glas
odnosno 51,69 glasova.
Novi zamjenik gradonačelnika je Lovro Miklaužić.

Najavljenu su promjene u načinu funkcioniranja ureda
HSP-a, financijskog poslovanja stranke, unutarnjeg
ustrojstva Predsjedništva te radu Etičkog povjerenstva.
Nova sjednica Glavnog stana najavljena je za mjesec rujan.

Fotografija: hr-vjesnik
KARLO STARČEVIĆ GRADONAČELNIK GOSPIĆA
Karlo Starčević je u drugom krugu osvojio čak 69,2 posto
glasova i za čak 38 posto nadmašio svoj vlastiti od prije
četiri godine, kada je izabran za gradonačelnika.
Stara-nova zamjenica je Kristina Prša.
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INTERVJU

DALIBOR DAMIČEVIĆ
Predsjednik ŽV Brodsko-posavske,
vijećnik Županijske skupštine Brodsko-posavske

Fotografija: SBonline
1. Kakav je Vaš ratni put i zašto politički
angažman?
1991. godine sam bio student kada sam se javio
kao dragovoljac i pristupio 108. Brigadi ZNG-a, koja je bila
u osnutku u našoj županiji. Sudjelovao sam u borbenom
sektoru na hrvatskim ratištima. No, rat je završio, ali sam
smatrao kako stvaranje mlade Države nije gotovo i kako
svaki dragovoljac ima dužnost, obvezu i pravo svoju ljubav
prema Hrvatskoj iskazati i svojim političkim radom.
Učlanio sam se 2005. godine u Hrvatsku stranku prava.
2. Koliko je teško biti politički angažiran kao član
Hrvatske stranke prava?
Biti član HSP-a je teško, ako gledate sve prepreke
koje se stavljaju pred vas. Ali ako polazite od onog što vam
je usađeno u odgoju, u obitelji i što shvatite kao važno u
životu onda je biti član Hrvatske stranke prava lako, jer je
to meni jedino prirodno. Ja sam jedino bio član HSP-a i
nisam nikada mijenjao stranku.
Na prijevremenim izborima 2007. godine postao
sam vijećnik u sazivu Gradskog vijeća Grada Slavonskog
Broda. Kao organizator rada podružnice i tajnik iste,
smatram kako sam i ja sudjelovao svojim radom na
stvaranju najvećeg uspjeha Hrvatske stranke prava na
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lokalnim izborima 2009. godine, kada smo bili uvjerljivi
pobjednici Izbora. No, pod utjecajem loših događaja i na
lokalnoj i na državnoj razini HSP tada proživljava teške
dane u Brodsko-posavskoj županiji i naročito u gradu
Slavonskom Brodu. 2010. i 2011. godine odričući se svojih
dosadašnjih suradnika, Izvršna vlast grada Slavonskog
Broda i vodeća osoba HSP-a u našoj županiji, smatrajući
sebe samodostatnim odriče se, omalovaža i pokušava
uništiti dosadašnje vodstvo, svoje suradnike i organizaciju
koja je samo prije godinu ili dvije bila srž i temelj uspjeha
HSP-a. Tako dolazi do dugogodišnje borbe onih koji su
odlučili ostati u HSP-u i koji su odabrali težak i mukotrpan
put suprotstavljene opozicije s nacrtanom metom na
leđima, i onih koji su birajući lakši put, bez grižnje savjesti,
ubrzanim korakom bježali od Hrvatske stranke prava.
2012. godine postajem povjerenik , a zatim i
predsjednik Županijskog vijeća HSP-a i od tada, uz veliku
pomoć svih predsjednika podružnica i članstva,
uspijevamo,
unatoč
opstrukcijama
i
političkim
previranjima, sačuvati ime Hrvatske stranke prava u
Brodsko-posavskoj županiji. Na državnoj razini HSP-a sam
u tri saziva član Predsjedništva HSP-a. Županijski vijećnik
HSP-a sam u mandatu od 2017. – 2021. Kao županijski
vijećnik, imao sam prvenstveni cilj prikazati i približiti
mladima grada i županije pojam hrvatskih branitelja kao
onih koji su ginuli i krvarili, ali i onih koji odbijaju živjeti u
prošlosti, nego usprkos svemu ili baš zbog svega i dalje
vole život i aktivno sudjeluju u svim područjima
društvenog života(sport, gospodarstvo, politika). Uvijek
ukazujem kako naša županija i naš grad niti jednog
hrvatskog ratnika koji je dao svoj život i svoje zdravlje ne
smiju zaboraviti.
3. Lokalni izbori i parlamentarna budućnost
Hrvatske stranke prava
Vodilja Hrvatske stranke prava je realno političko i
iskustveno sagledavanje trenutne situacije na lokalnoj
razini i pronalaženje pragmatičnog rješenje koje
omogućuje djelovanje HSP-a u Županijskoj skupštini i
Gradskim i općinskim vijećima. Županijsko vijeće HSP-a je
odlučilo koalicijski nastupiti na lokalnim izborima, pri tome
dajući slobode svojim predsjednicima podružnica u
određivanju načina i izboru partnera za koaliranja, a sve u
skladu sa poznavanjem političkih sudionika na svojim
lokalnim razinama. Županijsko vijeće HSP-a i svi njeni
dužnosnici smatraju kako je najvažnije za Hrvatsku stranku
prava da na idućim parlamentarnim izborima postane
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ponovno parlamentarna. Sa svojom parlamentarnošću
svaki i najmanji dio stranačke organizacije bi dobio
neophodni vjetar u leđa. Zbog toga se iskreno nadam i
vjerujem kako će se ustrajnim radom i upornošću HSP-a to
i ostvariti na slijedećim parlamentarnim izborima.
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MARIO GALOV
Vijećnik Gradskog vijeća Grada Metkovića,
vijećnik Županijske skupštine Dubrovačko-neretvanske

4. Iseljavanje iz grada i županije
Pitanje iseljavanja mladog, radno sposobnog
stanovništva naše županije i grada smatram najtežim i
najvažnijim pitanjem. Srce svake zajednice je obitelj,
zadovoljni roditelji i sretna djeca. Smatram kako
ušminkavanje postojeće loše situacije ne može zaustaviti
iseljavanje. Ako se ne otvaraju nova radna mjesta, ne
pokreću moderne djelatnosti i ne uvode visoke
tehnologije, nego se na stupovima zastarjelog
gospodarstva, zatvaraju oči pred odljevom naše visoko
obrazovane mladosti, pozitivnih rezultata neće biti.
Potrebno je omogućiti ulazak investitora u najveći grad
županije, dovesti mlade ljude koji imaju ideje i vjerovati
njihovim poslovnim planovima. Rješenje je u dugoročnoj
lokalnoj gospodarskoj politici koja realnom sektoru služi
kao lokalni servis i omogućuje brži protok informacija, a
sve u cilju bržeg pokretanja poslova i otvaranja novih,
kvalitetnih i dobro plaćenih radnih mjesta, kao temelja za
stvaranje novog života u gradu i županiji. Vremena i
tehnologije se mijenjaju, moramo se i mi mijenjati i imati
sluha za nove ideje, ukoliko želimo uhvatiti korak sa
inovativnim svijetom. Nitko nas neće čekati, na nama je da
se pokrenemo. Hrvatska stranka prava je spremna.

1. Možete li nam se ukratko predstaviti i upoznati
nas s Vašim političkim putem, članstvom i djelovanjem
unutar HSP-a
Rođen sam u Metkoviću i cijeli svoj život živim ne
samo u već i sa svojim Gradom. Odrastajući na jugu
Hrvatske svjedok sam i pozitivne evolucije, ali i stagnacije
ovog kraja. Nedostatak empatije prema narodu, veliki jaz
među građanima te izostanak vizije budućnosti bili su mi
poticaj za politički angažman. U želji zasluženo boljeg
života, prije svega lokalne zajednice, a potom šire i zemlje
koju zaista volim, smatrao sam i svojom dužnošću i
obvezom
svojim stečenim i usvojenim znanjima,
potencijalom i iskustvom sudjelovati u kreiranju puta ka
boljoj budućnosti.
I ovim putem, zahvaljujem se, prije svega, svojoj
obitelji, supruzi Jadranki te sinovima Zvonimiru i Lovri na
bezrezervnoj podršci, strpljenju i razumijevanju, ali veliko
hvala i svima onima koji su me tijekom cijelog ovog puta
hrabrili, podržavali i dali mi svoje povjerenje na proteklim
izborim. Kao pravaš po opredjeljenju i uvjerenju, zalažem
se za vrijednosti (vjera, obitelj, čestitost) koje su od
krucijalne važnosti kako za našu lokalnu zajednicu tako i za
društvo u cjelini.
Pravaška ideja dio je moje osobnosti: utemeljena
odgojem, čuvana osobnim primjerom življenja te vjerom i
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nadom u svijetlu budućnost države Hrvatske. Bio sam
dugogodišnji simpatizer, a potom član HSP-a. Na
prijedlog predsjednika podružnice Metkovića Tomislava
Bubala, izabran sam (od strane članova) na dužnost
tajnika, a istu časno obnašam posljednjih pet godina.
U svom radu, unutar ovlasti člana aktualnih saziva
gradskog i županijskog vijeća, naredne četiri mandatne
godine nastojat ću doprinijeti promijeni na bolje, a svoju
energiju usmjerit ću na ostvarenje postavljenih ciljeva.
2. Aktivni ste i izvan politike, dugogodišnji ste
poduzetnik, sportaš i humanitarac. Kako sve to
uspijevate?
Znate kako naš narod kaže: Tko hoće nađe načina,
tko neće nađe izgovor. Dobrom organizacijom vremena i
timskim radom sve je moguće. Nakon
završetka
školovanja moju poslovnu karijeru određuju rukovodeći i
organizacijski poslovi, mogu slobodno reći velikih
poduzetničkih sustava (od 50 do više od 200 zaposlenih).
Moje posebno značajno postiguće je obrt 3M, kojim sam
oživio privatno poduzetnički duh naslijeđen od roditelja.
Već peto desetljeće nastavljam ovu obiteljsku tradiciju,
nastojeći ulagati ne samo u razvoj i jačanje obrta nego i u
odnose s djelatnicima i poslovnim partnerima. Uz
pomenuta iskustva iz područja obrtništva i poduzetništvu,
svakako nastojim iskoristiti i svoja iskustva i poznanstva iz
područja sporta. Naime, smatram da je
političko
djelovanje izuzetna platforma za promicanje svijesti o
zdravom životu, zdravlju u najširem smislu, zajedništvu i
duhu upornosti i korektnosti u nadmetanju. I dalje aktivno
sudjelujem u sportu kroz veteranske kategorije, ali i
upravna tijela lokalnih nogometnih klubova. S ponosom
obnašam dužnost tajnika na razini podružnice 4. Južne
Hrvatske, a aktivan sam i u promociji ciljeva i misije
MKVC-a na moto sceni. Posebno sam angažiran na
očuvanju digniteta Domovinskog rata te promociji
prirodne, kulturne i povijesne baštine Hrvatske. U
slobodno vrijeme nastojim što više boraviti u prirodi, a
uživam i u lovu i ribolovu. Uvijek sam, s velikim
zadovoljstvom, spreman sudjelovati u humanitarnim
akcijama, na kojima upoznajem predivne i nesebične
ljude od kojih, svaki put iznova, učim kako biti bolji čovjek.
3. Uspjeli ste da HSP bude zastupljen u gradskom
vijeću grada Metkovića te u županijskoj skupštini
Dubrovačko-neretvanske županije. Na koji način vidite
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svoje djelovanje kao vijećnika unutar tih predstavničkih
tijela?
Provođenje politike stranke na razini Grada i
Županije, istinsko je zastupanje politike u koju vjerujem i
za koju se zalažem. HSP se ideološki, programski, ali i
zahvaljujući zaslužnim pojedincima i srčanom angažmanu
članstva zaslužio vratiti na političku scenu u Hrvatskoj, u
našoj najjužnijoj Županiji pa tako i u Metkoviću. Koalicijska
suradnja s onima koji poštuju naš program i koji se zbiljski
bore za hrvatski narod i interese nacije pokazala se
ispravnom, a
ispunjen je primarni cilj stranke:
pozicioniranje na političkoj sceni. S takve pozicije naša
zajednička zadaća je osobnim primjerom stremiti onome
što je već prije 150 godina promovirao naš utemeljitelj i
vizionar dr. Ante Starčević, govoreći kako o moralu
pojedinca ovisi opstanak i vlade i države i naroda te da
svaka iole prosperitetna sredina, cjelina ili grad počiva na
moralu i blagostanju naroda.
Vjerujem u rečeno i zato pozivam na suradnju sve
koji žele boljitak hrvatskom narodu; neka budu zamašnjak
na putu ostvarenja zadanih ciljeva; bit ću njihov glas i alat
kojim ćemo stvari pomicati nabolje. S druge strane, uistinu
se trudim biti prepoznat (i to ne na deklarativnoj razini već
zaista funkcionalno provedbenoj) kao netko tko ima vjeru,
volju i želju i koji je siguran kako sinergijskim djelovanjem
svih boljitak ne može izostati.
Prostora za napredak ima napretek, jer iako se
DNŽ i Metković na nacionalnoj razini žele prikazati kao
investicijski raj, kao područje u kojemu se pripremaju
brojni infrastrukturni zahvati (graditeljstvo, vodno
gospodarstvo, poljoprivreda), koji samo što nisu u
realizaciji, mi živimo drugačiju istinu. Naime, ulaganja u
infrastrukturu, bez ulaganja u ljude i njihovo zapošljavanja,
neodrživo je sama po sebi. Indikativno je, da politički
establišment zanemaruje stvarne socijalne, odnosno
ljudske probleme, a provodi kozmetičke mjere, vodeći pri
tome prvenstveno brigu o svojoj poziciji, a ne o dobrobiti
društva.
Nekoliko je ključnih dijelova koje želim istaknuti u
odgovoru na Vaše pitanje o pravcima djelovanja. HSP će
se, prije svega, zalagati da Metković bude promoviran kao
primjer tranzitnih i pograničnih mjesta te da se iskoriste i
kapitaliziraju brojne prednosti upravo vezane uz
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spomenuto, a u okviru gospodarstva, obrtništva i
poduzetništva.
U svakom slučaju, jedna od smjernica političkog
programa HSP-a na razini grada je jasno i argumentirano
progovoriti o prednostima pograničnih mjesta i tranzitnih
središta, kao što je i sam Metković. Prednosti takvog
geografskog položaja ogledaju se u povoljnijoj dostupnosti
roba na tržištu susjedne Hercegovine i stalnom protoku
putnika u tranzitu, koje kvalitetnim sadržajima treba
zadržati i u Gradu. Tu prije svega ističem promociju
Metkovića kroz agrarne brendove, izuzetnu prirodu,
poljoprivredu..., ali se i zalažem za obogaćivanje
gastronomske ponude koja bi nužno bila povezana s
kulturnim turizmom, baštinom i zadivljujućom prirodom.
Upravo rečenim, stvarne zastoje i prometne kolone
potrebno je iskoristiti kao svoju prednost: preusmjeriti ih u
grad - ponuditi i nametnuti sadržaje koje grad posjeduje i
mora promovirati. U programu HSP-a, a vezano uz
napredak Grada, jasno su i argumentirano navedene
mjere koje mogu doprinijeti željenoj budućnosti našeg
grada.
Isto tako, Metković mora biti primjer Grada
partnera glede korištenja sredstava Europske unije. Grad
treba promovirati i kao Grad koji živi od rijeke koja treba
biti generator napretka (promocija geografskih, klimatskih
i prirodoslovnih prednosti i bogatstava). Nadalje, HSP zna
kako Metković pozicionirati kao grad promocije hrvatskog
agroturizma te centar juga zelene Hrvatske – uz snažna
ulaganja i promociju agrarnih proizvoda i njihovu
implementaciju u turističke svrhe. Isto tako, Metković
valja snažnije usmjeriti na održivo korištenje resurse
prirode i rada čovjeka, s posebnim naglaskom na zaštićeno
prirodoslovno područje Parka prirode. Svakako je nužno
dodatno istaknuti, promovirati (i kapitalizirati) brojne
dobrobiti kulturne i prirodoslovne baštine u muzeju (čije
postojanje
zahvaljujemo
Ministarstvu
kulture).
Naposljetku, naš je grad - grad sporta pa trebamo
maksimalno istaknuti sportsku tradiciju, sportska znanja i
nadasve integrirati sport u sve segmenata društva našega
Grada.

Broj : 5./2021.

4. Jeste li zadovoljni rezultatom HSP-a
u
Dubrovačko-neretvanskoj županiji i kako vidite HSP u
budućnosti?
Obzirom na pomake vidljive na proteklim
izborima, svakako jesam i moram biti i zadovoljan i
ponosan. S druge strane, ovo je tek prvi korak na putu
revitalizacije pravaštva na jugu Hrvatske. Izborena je tek
ulaznica na političku pozornicu te je prerano za bilo kakve
ocjene, njih trebamo zaslužiti svojim radom.
Mene osobno, pravaška je misao u mnogočemu
izgradila. Isto tako, upoznao sam pregršt časnih ljudi s
kojima dijelim stavove, sretne trenutke i prebirem po
uspomenama na koje smo ponosni. Smatram kako aktivno
sudjelovati u pokretanju promjena za sretnije sutra, same
stranke ali i rodne nam grude najmanje je što možemo
dati mjestu u kojemu smo rođeni, u kojemu živimo i u
kojemu želimo živjeti. Upravo zato, pozivam sve pravaše
na ujedinjenje i aktivno uključivanje u rad za opće dobro;
pozivam ih da me podrže u zajedničkoj borbi za bolju i
pravedniju Hrvatsku; pozivam ih da zajedno iskoristimo
potencijale koje imamo, nadvladamo podjele, beznađe i
apatiju te vratimo pravaštvu zasluženi ponosni obol. Želim
da svi zajedno budemo državljani prosperitetne i sretne
Domovine; Domovine u kojem živimo i radimo; Domovine
koju upravo mi gradimo i koja raste s nama: Želim da
budemo zemlja iz koje se ne odlazi, Hrvatska po mjeri
hrvatskog čovjeka, Hrvatska u kojoj smo svoji na svome,
Hrvatska koju vode Bog i Hrvati.
To je Hrvatska kakvu želimo, kakvu volimo i kakvu
ćemo zajedno graditi. To je HSP kojeg vrijedi podržati!

S druge strane, poruka prema vertikali vlasti
(nacionalnoj razini) mogla bi se sažeti u, narodski rečeno,
krilaticu: potrebno je zavrtati rukave a ne ljude.
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30 GODINA HOS-a

160 GODINA HRVATSKE STRANKE PRAVA

U počecima agresije na Hrvatsku 25. lipnja 1991. ustrojene
su Hrvatske obrambene snage (HOS) kao vojno krilo
Hrvatske stranke prava. Čelnik HSP-a Dobroslav Paraga
ujedno je bio vrhovni zapovjednik, a dužnost načelnika
Glavnog stožera obnašao je Ante Paradžik. Jedini kriterij za
ulazak u HOS bila je dragovoljnost. Unatoč etiketi
radikalnosti koja ih je cijelo vrijeme pratila, stranačka i
nacionalna pripadnost nije im bila bitna. Naprotiv,
pripadnici drugih nacionalnosti, Hrvati iz emigracije i velik
broj stranih dragovoljaca borio se u redovima HOS-a.

U 160 godina našeg postojanja prošli smo kroz mnogo
bura i oluja, ali ostali smo dosljedni u ljubavi prema
Domovini te vjerne sluge na njezinom putu prema
suverenosti i samostalnosti. Trenutno živimo u vremenima
kad je teško biti pravaš jer veliki Hrvati danas
izjednačavaju domoljublje s nacionalizmom, a nerijetko i
fašizmom. Devedesetih su pripadnici HOS-a s natpisom Za
Dom spremni na ratištu proglašavani junacima. Tri
desetljeća kasnije, neokaljani HOS iz devedesetih, uporno
se gura u neku drugu povijest kojoj nisu pripadali.
Hrvatsku državu su branili i obranili dragovoljci
Domovinskog rata okupljeni pod amblemom HOS-a. Bili su
to Hrvati katolici, Hrvati različitih vjeroispovijesti,
državljani drugih zemalja kojima je na prvom mjestu bila
obrana Hrvatske i hrvatskog naroda.

HOS-ovci su od početka djelovali na svim kriznim
bojišnicama. Posebno su se istaknuli u obrani Vukovara, ali
i cijele Slavonije, Dubrovnika, Banovine, poslije Livna i
Bosanske Posavine, potom Mostara i drugih dijelova
Hercegovine.
Nakon što je 23. studenog 1991. objavljen proglas o općoj
mobilizaciji, jedinice HOS-a se postupno uklapaju u redove
Hrvatske vojske. 13. siječnja 1992. sve postrojbe HOS-a
dobile su zapovijed o pripajanju Hrvatskoj vojsci. Taj
proces je u najvećoj mjeri završen do ožujka 1992. godine.
Neke jedinice HOS-a su zadržale službenu samostalnost do
1993., ali kao dio Hrvatske vojske.

Zajedno s vama branit ćemo zasluge i dostojanstvo
Hrvatske stranke prava kao i HOS-a u stvaranju Lijepe
naše. Samo veliki Hrvati ne znaju što je Dom i u tome vide
zlo. Da znaju, Hrvati bi dostojanstveno živjeli u svom
Domu, a ne tražili sreću po svijetu. Ovaj puta ne zbog
nacionalne ideologije, nego zbog boljeg života kojeg su im
veliki Hrvati od trenutka prestanka rata sustavno krali
bogateći sebe, a ne narod.

Tamo gdje drugi nisu smjeli išao je HOS! Bili su prvi u
napadu, a zadnji u povlačenju. Ratovali su časno. Bili su ZA
DOM SPREMNI – spremni poginuti za obranu svoje zemlje
– DOMA!

U ime Predsjedništva i Glavnog stana čestitamo svim
pravašicama i pravašima rođendan jedine Hrvatske
stranke prava.

Unatoč ratnim zaslugama, HOS-ovci su bili kao neželjeno
dijete. Službeno su priznati 1996., a tek 2004. Zakonom o
pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i kao
punopravni branitelji (s grbom) te dio Oružanih snaga RH.

NIKICA AUGUSTINOVIĆ, predsjednik HSP-a
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