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Poštovani,  
 

Ovim podnosim neopozivu ostavku na mjesto počasnog generalnog konzula 
Republike Hrvatske u St. Paul-u, SAD, s danom 6. siječnja 2005. 

Tu časnu dužnost obavljao sam s velikim ponosom proteklih 9 godina. Glavna 
područja djelovanja konzulata bila su kulturna i gospodarska suradnja, rad na većem 
pristupu američkim medijima, promicanje hrvatskih interesa u SAD-u te humanitarna 
djelatnost. Osobno sam financirao rad konzulata smještenog u prostorima moje tvrtke 
“Cortec” te gostovanja mnogobrojnih hrvatskih umjetnika i gospodarstvenika u SAD-u.. 
Navodim tek najznačajnije aktivnosti konzulata: 

 
• Hrvatski dani održani u World Trade centru 1996. koji su bili svojevrsni 

ekonomski summit hrvatskih gospodarstvenika u SAD-u te njihovo predstavljanje 
potencijalnim američkim investitorima. Tom skupu je prisustvovao i sam tadašnji 
veleposlanik u SAD-u, Miomir Žužul. 

 
• O svom trošku hrvatski je konzulat ugostio izložbu i prodaju radova hrvatske 

naive u svojim prostorijama. 
 

• Aktivnosti hrvatskog konzulata u široj zajednici rezultirale su proglašenjem 7. 
travnja Hrvatskog dana u Minnesoti. 

 
• Sudjelovanje hrvatskog nacionalnog folklornog ansambla  LADO na šestom 

Svjetskom simpoziju koralne glazbe u Minneapolisu 2002. 
 

• Posjet Tamburaškog orkestra HTV i solista Đani Stipaničeva i Barbare Othman 
St. Paul-u za vrijeme njihove turneje po SAD-u, 2004. 

 
• Hrvatski konzulat pokrivao je troškove svih hrvatskih Božićnih zabava u 

Hrvatskom domu te proslave Dana neovisnosti. 
 



 
 
• Organizirao sudjelovanje hrvatske zajednice na Festivalu nacija koji se svake 

godine održava u St. Paul-u. 
 

• Hrvatski konzulat bio je vitalna veza između Nacionalne garde Minnesote i 
Ministarstva obrane RH. 

 
• Imao sam ključnu ulogu u realizaciji projekta Partnerstvo za mir, u trenutku kad 

su SAD smatrale i Hrvatsku i Srbiju mogućim članicama.  
 

• U sklopu konzulata djeluje i škola hrvatskog jezika. 
 
I prije samog postojanja konzulata predvodio sam napore prikupljanja humanitarne 
pomoći zaraćenoj domovini. Od 1991. do 1994. poslano je 20 kontejnera pomoći iz 
St. Paul-a za Hrvatsku, o mom osobnom trošku. 
 
Raznim donacijama pomagao sam Hrvatskoj: 
 
• Sponzor sam LADA s donacijom od $80 000. 
 
• $18 000 donirao sam Fakultetu strojarstva i brodogradnje. 
 
• $ 5 000 bolnici Sestara milosrdnica u Zagrebu. 
 
• $ 30 000 Građevinskom fakultetu u Zagrebu. 
 
• $ 5 000 za gradnju nove crkve Hrvatskih mučenika u župi Hrnetić. 

 
• $ 5 000  za St. David Foundation u materijalu i novcu za obnovu škole u Širokom      

Brijegu. 
 

• $ 3 000 za SOS dječje selo u Ladimirevcima. 
 
• $ 5 000  za St. David Foundation u materijalu i novcu za obnovu škole u Širokom      

brijegu. 
 

• Prihod od prodaje knjige “Američki san dečka s Trešnjevke” išao je za zaklade  
“Dora” i “Hvala ti moj dobri anđele II”. 

 
 
       Boris Mikšić 
 

U Zagrebu, 6. siječnja, 2005. 
  
 


