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Poštovana gđo. Grabar Kitarović, 

Prije svega, najsrdačnije Vam čestitam na zasluženoj pobjedi na predsjedničkim 

izborima! 

Hrvatskoj su danas prijeko potrebni hrabri i odlučni ljudi koji će provesti korjenite 

promjene u našem društvu i gospodarstvu. Kao Hrvat i poduzetnik koji dugi niz 

godina živi i radi u SAD-u pratio sam Vaš rad u svojstvu hrvatske veleposlanice u 

Washingtonu kao i kasnije djelovanje u NATO-u te naposljetku Vašu predsjedničku 

kampanju. Dobio sam dojam da ste osoba iskrenih namjera čiji su motivi čestiti te 

iskreno želite djelovati u korist hrvatskih građana. To se nažalost ne može reći za 

većinu osoba iz našeg političkog života koje su obilježile hrvatsku političku zbilju od 

njene samostalnosti do danas. 

Vaš dolazak na dužnost prve predsjednice Republike Hrvatske budi nadu u bolje 

sutra koje priželjkuje toliki broj građana naše domovine. U zemlji koja više od dva 

desetljeća funkcionira na nepotizmu i korupciji i u kojoj je zavladala sveopća 

depresija ljudi teško vjeruju u činjenicu da netko želi posvetiti svoje vrijeme i 

energiju isključivo u svrhu njihovog boljitka. Ipak, uvijek sam bio i ostao optimist i 

smatram da postoje neki prijelomni trenutci kada stvari moraju krenuti nabolje. 

Zbog toga mi je neizmjerno drago da ste baš Vi izabrani na hrvatsku predsjednicu.  

Kao čovjek koji se nakon duge uspješne poduzetničke karijere u SAD-u odlučio 

kandidirati za predsjednika Republike Hrvatske iz istih pobuda, nažalost sam 

doživio linč i bojkot sa svih strana. Taj dio mog života je ostavio je gorak okus no 

želja da aktivno služim svojoj domovini nikad me nije napustila. To činim i danas 

kroz gospodarsko djelovanje u Hrvatskoj kojem sam se u potpunosti posvetio. Pišem 

Vam ovo zato što sam danas sretan da Hrvatska napokon ima predsjednicu na koju 

ćemo, uvjeren sam, biti ponosni. 
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Znam da je pred Vama veliki posao i izazovi s kojima se treba uhvatiti u koštac.  

Oduvijek sam govorio da kada gospodarstvo diše, društvo cvjeta i zato dopustite da 

Vas ovim putem pozovem da posjetite prvu hrvatsku tvornicu bioplastike – 

EcoCortec®, u Belom Manastiru koja je najbolji dokaz Vaših poruka da se u Hrvatskoj 

može biti uspješan jer naša zemlja pruža brojne mogućnosti ako ih se pravilno zna 

iskoristiti. 

Za kraj želim Vam svu sreću na Vašem predsjedničkom putu. Kao gospodarstvenik s 

dugogodišnjim iskustvom rado ću se uključiti sa pomoći ili savjetom ukoliko me 

budete trebali. Mi koji volimo svoju Hrvatsku i želimo joj pomoči da se ostvari kao 

perspektivna zemlja, bez obzira na stranačku pripadnost, moramo se ujediniti i 

usmjeriti napokon svoje snage ka konstruktivnim rješenjima. Samo ujedinjeni 

možemo ostvariti bogatu nam zemlju i blagostanje za njene građane jer Hrvatska to 

zaslužuje. 

Još jednom Vam želim svako dobro!  

Boris A. Mikšić 
Kandidat za Predsjednika RH 2005 i 2010 
 


