HRVATSKO PRAVO
Hrvatska stranka prava – Primorska ulica 5 , 10000 Zagreb
Tel:+385 1 2087 654; www.hsp.hr; hsp@hsp.hr

Broj : 7. / 2021.

SREDIŠNJICA

IZBORI

Održana 7. sjednica Glavnog stana

Novo vodstvo Primorsko-goranske županije
MARIN BUBANJ novi predsjednik

4. prosinca 2021. održana je sjednica Glavnog stana u
Zagrebu. U svom izvješću o radu predsjednik stranke
Nikica Augustinović osvrnuo se na sami početak svog
rada na čelu HSP-a, pripremu izlaska i sam izlazak na
lokalne izbore, sudjelovanje u inicijativi Zaštitimo
hrvatsku kunu te unutarstranačke izbore.
Glavna tajnica Marina Logarušić osvrnula se na
poslovanje Stranke u tekućoj godini te predstavila
Financijski plan za 2022. godinu. Zahvalila se bivšem
Glavnom tajniku Zvonku Čapku što se odazvao
njezinom pozivu da pomogne Tajništvu u izradi istog.
Predsjednik Glavnog stana Ante Komljen izvijestio je
nazočne da je Državna revizija nakon obavljene revizije
dala bezuvjetno mišljenje o usklađenosti poslovanja
HSP-a za 2020.
Završna tema sjednice bili su unutarstranački izbori, a u
raspravi o istoj sudjelovali su svi nazočni. Predstavnici
županijskih organizacija podnijeli su izvješće o svom
radu, a utvrđene su i smjernice rada za narednih šest
mjeseci. Predsjednik Nikica Augustinović najavio je
imenovanje novim povjerenika za pojedine županijske
organizacije.
Na kraju sjednice predsjednik Glavnog stana i
predsjednik HSP-a zaželjeli su svim članovima HSP-a
sretne i blagoslovljene nadolazeće blagdane.
ODLUKE GLAVNOG STANA:
I.
Godišnja članarina za 2022. godinu utvrđuje se
na sljedeći način:
•
•
•
•
•

Predsjednik HSP-a 500 kn
Predsjednik Glavnog stana HSP-a 300 kn
Članovi Predsjedništva HSP-a 200 kn
Članovi Glavnog stana HSP-a 100 kn
Ostali članovi HSP-a 50 kn

Nakon uspješno provedenih izbora po podružnicama,
županijska organizacija Primorsko-goranske županije
održala je Izborni zbor i izabrala novog predsjednika
Županijskog vijeća. Za predsjednika je izabran Marin
Bubanj, a za njegove zamjenike Anamarija Čubranić i
Damir Rajčić. Za tajnika je izabran Dragan Starčević, a
za rizničarku Sandra Božičević. U Izvršni odbor su
izabrani: Robert Ogrinc, Berislav Manestar, Morona
Prec, Dalibor Čačić, Josip Mihalić i po dužnosti Nikica
Augustinović, Tonči Hrabrić i Ivan Piškor. U Časni sud
su izabrani Ive Andrijević (predsjednik), Tomislav
Majnarić i Krunoslav Pavlaković. U Nadzorni odbor su
izabraniTomislav Kezele (predsjednik), Davorin Bošćak
i Dalibor Jukić.
Svojom nazočnošću Zbor su uveličali i predstavnici
vodstva stranke predsjednik Nikica Augustinović, član
Predsjedništva Ivan Piškor i dopredsjednik Glavnog
stana Tonči Hrabrić.
Za one koji ne znaju: Marin Bubanj je predsjednik HSP-a
Omišalj, vijećnik je u Općinskom vijeću Omišalj, a ove
godine Općina Omišalj dodijelila mu je nagradu za

izniman angažman tijekom humanitarnog djelovanja te
predano i nesebično pomaganje stanovnicima potresom
pogođenog područja Banovine.

II.
Članovi Hrvatske stranke prava dužni su platiti
članarinu za 2022. do zaključno 30. travnja 2022.
III.
Zbog izvanredne situacije uzrokovane
pandemijom COVID-19 produžuje se rok za održavanje
izbornih zborova podružnica i županijskih organizacija
Hrvatske stranke prava. Navedeni izbori moraju se
provesti zaključno do 30. travnja 2022.
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IZBORI
Novo vodstvo Sisačko-moslavačke županija
JOSIP MIŠKOVIĆ ponovo izabran za predsjednika
Predsjednik HSP-a sazvao je Izborni zbor Sisačkomoslavačke županije koji se održao u Domu kulture u
Popovači. Za predsjednika ŽV izabran je Josip Mišković,
a za njegove dopredsjednike Dario Hegel i Vinko
Debeljak. Za tajnika je izabran Anto Žilić, a za rizničarku
Đurđica Jurić. Za ostale članove Predsjedništva izabrani
su Damir Vidaković, Jozo Bilobrk, Ivica Ćosić i Nikola
Badžek. U Županijski časni sud izabrani su: Dražen
Kralj, Željko Soldo i Drago Apalović. Članovi Glavnog
stana su Vinko Debeljak, Dario Hegel i Đurđica Jurić.
Predsjednik Županijskog vijeća Josip Mišković,
dopredsjednik je Hrvatske stranke prava te
dugogodišnji gradonačelnik Popovače.
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IZBORI
Novo vodstvo Zadarske županije
MATE LUKIĆ izabran za predsjednika
Mate Lukić predsjednik je ŽV HSP-a u idućem mandatu
na četiri godine.
Na zboru ŽV Zadarske županije jednoglasnu podršku
svih delegata podružnica dobio je Mate Lukić kao i dva
dopredsjednika, rizničar te nova tajnica Višnja
Knežević. Izvršni odbor čine predsjednici svih
podružnica u županiji. Mile Knežević je predsjednik
Časnog suda, a Antonio Vrkić Nadzornog odbora.
Nazočne su pozdravili predsjednik HSP-a Nikica
Augustinović i predsjednik Glavnog stana Ante Komljen.
Novo pomlađeno vodstvo najavilo je daljnje jačanje u
županiji, a posebno u samome Zadru.

Godinama smo bitan faktor na lokalnoj političkoj sceni,
a u budućnosti bit ćemo sve jači. Politika mladih i
budućnost je prioritet, ali ne odstupamo od svojih
ideoloških stavova, naglasio je novoizabrani
predsjednik Lukić zahvaljući brojnim delegatima na
odazovu.
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IMENOVANI POVJERENICI ZA POŽEŠKOSLAVONSKU,VIROVITIČKO-PODRAVSKU I
KARLOVAČKU ŽUPANIJU
Kao što je i najavio na sjednici Glavnog stana,
predsjednik HSP-a Nikica Augustinović imenovao je
povjerenike na čelo pojedinih županijskih organizacija.
Na čelo Požeško-slavonske županije imenovan je za
povjerenika Petar Crnjac, a za povjerenika Virovitičkopodravske županije imenovan je Mato Bubaš. Obojica
imenovanih povjerenika za navedene županijske
organizacije članovi su Predsjedništva Hrvatske stranke
prava. Za povjerenika Karlovačke županije, a na
prijedlog člana Predsjedništva Željka Belaneka,
predsjednik HSP imenovao je Marinka Marinovića.

Broj : 7. / 2021.

SJEĆANJE NA VUKOVAR I ŠKABRNJU
30. obljetnicu stradanja Vukovara i Škabrnje obilježili
su dužnosnici i članovi Hrvatske stranke prava. Ispred
vodstva stranke u Škabrnji vijenac su položili i svijeće
zapalili članovi Predsjedništva Ivanka Špralja i Ivan
Piškor. U Vukovaru su se okupili pravaši iz svih dijelova
Hrvatske. Vodstvo stranke predvodio je predsjednik
HSP-a Nikica Augustinović, predsjednik Glavnog stana
Ante Komljen i Glavna tajnica Marina Logarušić. Od
članova Predsjedništva u Vukovaru su bili Hrvoje Niče i
Luka Roguljić, povjerenik za Osječko-baranjsku
županiju Dražen Jalovičar te povjerenik za Dubrovačkoneretvansku županiju Mario Galov.

ANTE PARADŽIK POSMRTNO ODLIKOVAN ZA
SUDJELOVANJE U HRVATSKOM PROLJEĆU
Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović
odlikovao je sudionike Hrvatskog proljeća Veleredom
kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom za izniman
doprinos neovisnosti i cjelovitosti Republike Hrvatske
te izgradnji i napretku hrvatske države.
Visokim državnim odličjem odlikovani su Dražen
Budiša, Ivan Zvonimir Čičak, Goran Dodig te posmrtno
Jozo Ivičević Bakulić, Ljudevit Jonke, Ante Paradžik,
Hrvoje Šošić, Marko Veselica i Vladimir Veselica.
Za vrijeme Hrvatskog proljeća Paradžik je izabran za
predsjednika Saveza studenata Hrvatske koji je
okupljao predstavnike svih hrvatskih sveučilišnih
centara. Kao jedan od predvodnika studentskog pokreta
iz 1971. osuđen je na tri godine zatvora koje je u
cijelosti izdržao.
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INICIJATIVA ZAŠTITIMO HRVATSKU KUNU
Referendumska inicijativa Zaštitimo hrvatsku kunu
prikupila je 334.582 potpisa građana što je nedovoljno
za raspisivanje referenduma. Nedostajalo je 34.285
potpisa.
Posjetimo,
inicijativa
je
željela
raspisivanje
referenduma u kojem bi se građani izjasnili jesu li za to
da u Ustav uđe odredba da je novčana jedinica
Republike Hrvatske kuna te da odluku o promjeni
novčane jedinice donose birači na referendumu.
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Tomislavom Miličevićem i članom Središnjeg
nadzornog odbora Tvrtkom Dujićem. Zatim je održana
koordinacija podružnica Osječko-baranjske županije
sazvana od strane Predsjednika HSP-a. Na koordinaciji
se raspravljalo o provedenim Izbornim zborovima
podružnica te o formiranju Županijskog vijeća.
Predsjednik je zatim posjetio podružnicu Đakovo na
čijem je čelu Tomislav Vukadin.

Inicijator ove inicijative bili su Hrvatski suverenisti, a
kao tehnička potpora u inicijativi sudjelovala je i
Hrvatska stranka prava. U svom obraćanju članovima
predsjednik HSP-a Nikica Augustinović zahvalio se svim
članovima koji su nesebično sudjelovali u prikupljanju
potpisa i tako dali svoj doprinos u nastojanju naše
stranke da ostane dosljedna svojoj politici te očuvanju
nacionalnih interesa.

HRVATSKA STRANKA PRAVA U ANKETI O POTPORI
BIRAČA U PROSINCU
Objavljeno je posljednje ovogodišnje istraživanje
CroElecto koje je pokazalo raspoloženje birača u
prosincu. Ono što je najvažnija vijest za Hrvatsku
stranku prava je da smo uvršteni nakon dugo vremena
u anketu, a potpora našoj stranci u istoj nije puno manja
od one koje imaju i neke parlamentarne stranke.
Povratak na državnu političku scenu, gdje svakako
pripadamo, nije lagan i ide sitnim koracima, ali je
evidentan. Zadovoljavajući rezultati na lokalnim
izborima
te
pojavljivanje
u
javnosti
kroz
referendumsku inicijativu doprinijelo je povratku u
medije, ali i u ankete.
OBILAZAK BRODSKO-POSAVSKE, VUKOVARSKOSRIJEMSKE I OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Hvala svima vama, članovima i simpatizerima, na radu i
potpori!

Nakon sudjelovanja u obilježavanju Dana sjećanja na
žrtvu
Vukovara
predsjednik
stranke
Nikica
Augustinović iskoristio je svoj boravak u Slavoniji za
obilazak županijskih organizacija i razgovor s
predsjednicima i povjerenicima istih. Sastanak je obavio
s Daliborom Damičevićem koji se nalazi na čelu
Brodsko-posavske županije, a zatim je s Glavnom
tajnicom Marinom Logarušić posjetio Vukovarskosrijemsku županiju i Osječko-baranjsku. U Vukovarskosrijemskoj županiji održan je sastanak s povjerenikom
Hrvojem Ničeom, predsjednikom podružnice Vinkovci

ČESTITKA
Dragi Pravaši! Na kraju smo izazovne kalendarske
godine. Iza nas je izbor novog vodstva, lokalni izbori, a
u tijeku su i unutarstranački izbori. Svojim radom
omogućili ste HSP da ostvari dobar rezultat na lokalnim
izborima i tako nastavi aktivno sudjelovati u kreiranju
lokalnih politika. Na poziv stranke spremno ste se
odazvali na sudjelovanje u inicijativi Zaštitimo hrvatsku
kunu. Hvala vam na bezuvjetnoj podršci. Vama i Vašim
obiteljima želimo blagoslovljen Božić i sretnu Novu
godinu.
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Velika Gorica

Omišalj

Podstrana
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Kaštela

Sisak

Dugo Selo

Đakovo

Slatina
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