Boris Mikšić:

“Lider svjetskog
formata”
— Večernji list
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Novo lice za novu Hrvatsku!

Povodom kandidature na predsjedničkim izborima 2005. godine nezavisni
predsjednički kandidat Boris Mikšić, Zelengaj 75, Zagreb, i građani Republike
Hrvatske sklapaju sljedeći
U G O VO R

Predsjednički kandidat
Boris Mikšić

U ime Republike Hrvatske:
Ime

prezime
adresa
potpis

PLAĆENO VLASTITIM SREDSTVIMA BORISA MIKŠIĆA

1) Boris Mikšić, kandidat za predsjednika Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu
Predsjednik), obvezuje se da će sve svoje znanje i iskustvo uspješnog poslovnog
čovjeka usmjeriti u vođenje države, a prema potrebi i u skladu s ustavnim
ovlastima sazivat će sjednice Vlade Republike Hrvatske i predsjedati njima kako
bi poticao i usmjeravao gospodarski razvoj Hrvatske.
2) Kao Predsjednik uvijek i u svim prilikama zalagat će se za podizanje ekološke
svijesti građana, za zapošljavanje mladih i stručnih osoba te za dostojan život
svih danas zapostavljenih slojeva društva.
3) Zalagat će se za zaustavljanje rasprodaje hrvatske imovine, a sve svoje poslovne
kontakte i poznanstva u svijetu iskoristit će za dobrobit i uspjeh hrvatskog
gospodarstva.
4) Neopterećen različitim vrstama pritisaka i lobija, kao Predsjednik snažno će se
zalagati i boriti protiv korupcije u svim segmentima društva, a osobito u državnim
i javnim institucijama.
5) Inzistirat će na ukidanju prekomjernih pogodnosti za političare i njihovih
privilegija u državnoj službi, a osobito na smanjenju saborskih mirovina i plaća
državnih dužnosnika.
6) Kao Predsjednik smanjit će proračun Ureda predsjednika za 50 %, a u poslovne
svrhe koristit će vlastito vozilo osim kada je to protokolom drugačije uređeno.
7) Boris Mikšić kao Predsjednik obvezuje se da će 50 % predsjedničke plaće
uplaćivati u humanitarne svrhe.
8) Građani supotpisnici ovog Ugovora nadzirat će rad i djelovanje Borisa Mikšića
kao Predsjednika te svojim aktivnim sudjelovanjem doprinijeti ostvarenju
osnovnog cilja ovoga Ugovora – Hrvatske bolje u svakom pogledu.
9) U slučaju odstupanja ili neizvršavanja bilo koje točke iz ovog Ugovora povući
ću se s mjesta predsjednika Republike Hrvatske i ispričati se hrvatskom narodu i
svim građanima Hrvatske za neuspjeh u izvršavanju ovog Ugovora

Napomena:
Pošaljete li ovaj Ugovor u Izborni stožer Borisa Mikšića (Zelengaj 75, Zagreb)
vratit ćemo vam ga na kućnu adresu s vlastoručnim supotpisom Borisa Mikšića!
Verzija 3.2

