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POSEBNO IZDANJE

Koliko je pandemija covida unazadila rad stranke?

25. 2. 1990. – 25. 2. 2022.

Sigurno je usporila određene procese pogotovo unutarstranačke
izbore koje smo, sukladno Statutu, morali provesti nakon
lokalnih izbora. Međutim, kao i svi drugi, prilagodili smo se
situaciji te održavamo sastanke i ispunjavamo obveze.
Jeste li zadovoljni sa provedbom unutarstranačkih izbora?
Postavili smo jasne ciljeve na unutarstranačkim izborima, a to su
da sve organizacije koje ustrojimo moraju biti spremne za sve
buduće izazove.
Međutim, moram biti iskren i reći ono što mislim, a to je da smo
izbore mogli puno brže provesti.
4. Je li HSP stabilna stranka u financijskom i organizacijskom
smislu?

Intervju s povodom

Nikica Augustinović
predsjednik Hrvatske stranke prava
Kako bi vi ocijenili svoju prvu godinu mandata?
Moju prvu godinu rada trebaju ocijeniti oni koji su me izabrali na
ovu časnu dužnost. Mogu samo istaknuti da sam s dužnosti
predsjednika Glavnog stana izabran na dužnost predsjednika
stranke te kao takav bio sam dobro upućen ne samo u stanje na
terenu već i o razmišljanju članstva. Odmah nakon Sabora
stranke imali smo vrlo brzo i prvi izazov, a to su lokalni izbori
koje smo unatoč financijskim i drugim problemima odlično
odradili i na kraju ostvarili sasvim zadovoljavajući rezultat.

Definitivno još nije. Napravili smo puno upravo na tom planu.
Uhvatili smo se posla, puno toga riješili; razna dugovanja, ovrhe i
još puno toga što se nakupljalo godinama, ali sad je to iza nas.
Trenutno smo financijski stabilni i bez problema obavljamo
tekuće poslovanje i sve svoje obveze. Sama činjenica da smo
dobili bezuvjetno mišljenje Državne revizije govori sve o našem
financijskom poslovanju.
Organizacijski još puno toga moramo popraviti od rada ureda,
rada dužnosnika pa do rada na terenu.
Zašto je na čelu županijskih organizacija više imenovanih
povjerenika nego izabranih predsjednika?
Upravo sam na to mislio kada sam odgovarao na pitanje o
provedbi unutarstranačkih izbora. Gdje nemamo jasnu situaciju
na terenu imenovao sam povjerenike. Sada svi moraju dokazati
da doista imaju (sukladno Statutu HSP-a ) županijska vijeća, jer
županijska vijeća su „ključ“ po kojem se biraju dužnosnici u tijela
stranke na državnoj razini.
Prihvaćate li kritiku?
I to je pitanje za članove i dužnosnike stranke. Osobno mislim da
je svaka kritika dobra ako je argumentirana.
Koliko često komunicirati sa svojim dužnosnicima?
Svakodnevno sam u komunikaciji sa Glavnom tajnicom Marinom
Logarušić i predsjednikom Glavnog stana Ante Komljenom. Na
taj način informiram se o radu na terenu i o radu ureda. S
članovima Predsjedništva, ali i s članovima Glavnog stana čujem
se ovisno o potrebi njihovih županijskih organizacija.
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8. Bitne odluke donositi sami ili tražite mišljenje svojih
suradnika?

je osobni interes ispred svega. Ne zastupa on Srbe u Saboru.
Zastupa sebe i interesnu skupinu oko sebe.

Bitne odluke u HSP-u donose Glavni stan i Predsjedništvo, a ja
sam iste dužan provoditi. Naravno da u pripremi tih odluka
sudjelujem i tražim mišljenja svojih suradnika.

Vezano za vaše pitanje o mogućim prijevremenim izborima
uvjeren sam da do njih neće doći. Zašto? Ruke su na prodaju u
Saboru. Preko noći osvane novi klub ili jedan od klubova dobije
novog člana, a od istih običan čovjek koji se bori sa
svakodnevnim egzistencijalnim problemima nema nikakve
koristi.

Što bi istaknuli kao "novo" u politici HSP-a otkako ste vi na čelu
stranke?
Novo je to da nema nekih tajnih u samoj stranci i nekakvih
unutarstranačkih trzavica. Pokušavamo maksimalno približiti se
članstvu i podružnicama. Promijenili smo medijski pristup,
započeli smo s anketama i još puno toga imamo u planu. Pa i
HRVATSKO PRAVO je naš projekt kojeg je članstvo dobro
prihvatilo, a koje sa svakim novim izdanjem dodatno želimo
urediti i uvesti nove teme koje nisu samo informativnog
karaktera o radu stranke.

Je li HSP spremna za parlamentarne izbore?
Hrvatska stranka prava je uvijek SPREMNA za izbore. Već sam
rekao da se uvelike pripremamo za iste. Obećavam da će biti
jako puno novih ljudi na listama HSP-a. Prije svega časnih,
poštenih, odgovornih, a od birača prepoznatih.
Pregovarate li već s nekim strankama kada su u pitanju
parlamentarni izbori?

10. Što ste planirali za 2022. od aktivnosti?
Pregovaramo sa više njih.
Osobno sam počeo pripremne radnje za Europarlamentarne kao
i za parlamentarne izbore u Hrvatskoj. Razgovaram ispred HSP-a
s ideološkim srodnim strankama i istaknutim pojedincima.
U svibnju pripremamo Konvenciju HSP-a koja će biti tematska i
na kojoj će biti predstavljena PRAVAŠKA AKADEMIJA sa svojim
programom i timom koji će je voditi.
S kojim strankama HSP surađuje na terenu i može li se ta
suradnja prenijeti na državnu razinu?
HSP-e ima suradnju gotovo sa svim strankama sličnog
svjetonazora na lokalnim razinama. Na državnoj razini odličnu
suradnju imamo sa Hrvatskim suverenistima i njihovim
predsjednikom Marijanom Pavličekom koji je izuzetno
odgovoran i susretljiv. Zajedno smo surađivali na
referendumskoj inicijativi „Zaštitimo hrvatsku kunu“ koja nije
prikupila dovoljno potpisa, no ne smatram to našim
neuspjehom. Građani nisu slušali naše poruke, a pokazalo se da
smo itekako bili u pravu. Rast cijena je samo početak svega
lošega što smo isticali.
Svjedoci smo brojnih afera koje se vežu za vladajuće većinu. Je
li Vlada stabilna i jesmo li na putu prema novim izborima?
Otpočetka govorim da onaj koji ima potporu samo 20 posto od
ukupnog broja birača u RH nema legitimitet voditi državu.
Zašto? Tada dolazi do postizbornih koalicija , trgovanja i varanja
svojih birača. Ova Vlada je loša upravo iz tih razloga i činjenice
da premijer Plenković nema snage obračunati se sa svojim
nesposobnim ministrima koji su u većini nemoralni, neodgovorni
i licemjerni. O koaliciji s Pupovcem da ne govorim. Tom čovjeku
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Gdje vidite HSP u odnosu na druge stranke desnog spektra? U
čemu je naša stranka bolja?
Osobno sam fokusiran na naše slabosti i to želim popraviti do
izbora. Lokalni izbori su pokazali našu trenutnu vrijednost i to
da HSP-e još uvijek ima čvrstu i dobru bazu u Hrvatskoj. Uvjeren
sam da budući partneri to neće podcijeniti kao što su to
podcijenili predstavnici Domovinskog pokreta na zadnjim
parlamentarnim izborima. Nisu nas htjeli u koaliciju, a pokazalo
se da smo mi i sa jako lošim rezultatima koje smo ostvarili u
koaliciji sa Neovisnima za Hrvatsku i Generacijom obnove uzeli
njima najmanje pet mandata u Saboru. Statistika sve govori. Za
dodatni mandat u pojedinim jedinicama nedostajalo im je
upravo onoliko glasova koje smo mi uzeli.
16. Što bi poručili članovima i simpatizerima HSP-a?
Našim članovima i simpatizerima želim jasno poručiti da sam
ponosan na njih jer sam svjestan koliko je u današnje vrijeme
teško biti pravaš. Toliko su nas uništavali, dijelili, ucjenjivali i
ubijali kroz ove 32 godine da je nevjerojatno da smo još tu –
žilavi i prkosni s još većom ljubavlju prema svojoj Domovini i
svom hrvatskom narodu. Ne zaboravite jedno. Hrvatska stranka
prava je aktivno kroz svoj ponos – HOS branila svoju državu.
Napad Rusije na Ukrajinu ponovo nas vraća u te dane kad je
neovisnost bila ispred svega. Vi ste članovi stranke koja je
aktivno sudjelovala, ne iz fotelja već iz rovova, u obrani svoje
države.
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Intervju s povodom

Ante Komljen
predsjednik Glavnog stana
Kako bi vi opisali 2021. godinu za HSP? Je li prošla uspješno?
Ostvarili smo dobar rezultat na lokalnom izborima, financijski
smo stabilizirali stranku, sudjelujemo u vlasti u dosta županija.
Svi su očekivali da ćemo nestati zbog loših rezultata na
parlamentarnim izborima te zbog pojave novih stranaka
(pogotovo Domovinskog pokreta). No, mi smo se vratili još jači
na lokalnoj razini te postigli bolje rezultate od onih iz 2017.
Što se tiče rada, možda smo negdje griješili, ali sigurno ne s
lošom namjerom.
Zašto je Glavni stan
unutarstranačkih izbora?

produžio

rok

za

provedbu

Zbog pandemije. Poslušali smo teren, ali i preporuku našeg
Povjerenstva za zdravstvo.
Koliko je županijskih organizacija do kraja 2021. provelo
izborne zborove?
Primorsko-goranska, Zadarska i Sisačko-moslavačka su završile s
izborima i formirana su Županijska vijeća. Ostale županijske
organizacije su održale izbore unutar podružnica.
Što će biti županijskim organizacijama koje ne uspiju provesti
izbore? Na koji način njihovi predstavnici mogu sudjelovati u
radu Glavnog stana?
Dosta županijskih organizacija imaju svoje predstavnike u
Predsjedništvu, a članovi Predsjedništva su članovi Glavnog
stana. Organizacije koje rade, ali nemaju dovoljno podružnica za
održavanje Županijskog izbornog zbora, biti će nagrađene za
svoj trud tako što ćemo ja i predsjednik stranke iskoristiti
mogućnost predlaganja pojedinih članova u Glavni stan koji se
zatim imenuju odlukom Glavnog stana. To nam Statut
dozvoljava. No, nerad nećemo tolerirati.
Što Vi kao predsjednik Glavnog stana želite ostvariti u 2022.
godini?
Želim, prije svega, s Glavnim stanom pripremiti stranačku
Konvenciju, pokrenuti Pravašku akademiju te uključiti mladež
HSP-a u aktivni rad kroz Pravašku akademiju.

Je li odgovornost na svima jednaka kada je u pitanju politika
stranke? Koliko pojedinac može doprinijeti boljitku stranke?
Podnosim kritike, ali ne podnosim nerad. Najlakše je sjediti "na
tribinama" i kritizirati. Muka mi je od junaka na društvenim
mrežama koji sve znaju, a ne rade ništa za stranku. Pozivam sve
da se uključe u rad na terenu. Želite li promjene? Radite da ih
ostvarite. Budite primjer svojim ponašanjem drugima. Trud, rad i
dostojanstvo na svakom koraku je odlika istinskog pravaša.
Svaki pojedinac je ogledalo stranke, a ne samo dužnosnici.
Koja je vaša poruka članstvu?
Nije lako biti pravaš. Svi mi koji smo dio pravaške obitelji osjetili
smo na vlastitoj koži kako je to teško biti. No biti pravaš je prije
svega čast.
Naš utemeljitelj je Ante Starčević – Otac Domovine. Iz Hrvatske
stranke prava je proizašao HOS. Naša uloga u povijesti ove
države je bitna.
Ova stranka se ne zove uzalud Hrvatska stranka prava. Zakon i
moralne vrijednosti naši članovi moraju poštivati.

Dobro djelo učinjeno narodu ne može bez ploda, a zlo djelo bez
kazne ostati.
Ante Starčević
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