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HRVATSKE STRANKE PRAVA
DR. ANTE STARČEVIĆ
ZA 2019. GODINU
Plan i program rada za 2019. godinu izrađen je u skladu sa Statutom Hrvatske stranke prava
dr. Ante Starčević (u nastavku: Stranka). Nastavit će se sa započetim aktivnostima iz 2018.
godine, a sve djelatnosti bit će usklađene s razvojem, potrebama i mogućnostima Stranke.
Kontinuirano će se raditi na nastavku financijskog restrukturiranja Stranke, provođenje
odluka Državnog ureda za reviziju, a sve s ciljem materijalno-financijskog oporavka stranke
nastalog zbog nesavjesnog i namjerno štetnog poslovanja odgovornih osoba iz prethodnih
razdoblja. Kontinuirano će se raditi na reustroju županijskih vijeća i podružnica te će se
pratiti rad članstva s naglaskom na uključivanje pasiviziranih, ali i novih članova u rad
stranke. Dodatno će se razvijati sustav promocije stranke, kao i suradnja s relevantnim
društvenim, znanstvenim i političkim subjektima istog ili sličnog političkog usmjerenja. Po
pitanju izbornih aktivnosti, Stranka će izaći samostalno ili u koaliciji na sve izbore za mjesne
odbore po gradovima ili općinama gdje imamo ustrojene Podružnice, kao i na izbore za
Europski parlament. Stranka će sigurno na izborima za Predsjednika RH imati kandidata iz
vlastitih ili koalicijskih redova.
REDOVNE STRANAČKE AKTIVNOSTI
1.
2.
3.
4.

Promicanje stavova i načela Stranke
Osnivanja novih ustrojstvenih oblika u JLS gdje HSP AS ne postoji
Povećanje članstva
Koordinacija Predsjedništva s izabranim predstavnicima stranke u predstavničkim
tijelima JLS i JRS
5. Organiziranje konferencija, okruglih stolova i javnih tribina
6. Sudjelovanje u aktivnostima tijela vlasti i udruga koji su svojim sadržajem srodni
načelima i programu Stranke
7. Informiranje članstva o događajima unutar stranke kao i o stajalištima o aktualnim
političkim događajima
8. Obilježavanje važnih datuma, obljetnica, državnih i vjerskih blagdana
9. Širenje stranačkih klubova
10. Organiziranje aktivnosti s ciljem poticanja aktivnije djelovanja iseljeništva
11. Formiranje tematskih stranačkih odbra kao savjetodavnih tijela za kreiranje
kratkoročne i srednjoročne politike Stranke.
U Korčuli, 08.12.2018.
_______________________
predsjednik HSP AS Hrvoje Niče, mag. oec.
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