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Kako su Banski dvori i Pantovčak

izveli najveću političku urotu u
suvremenoj Hrvatskoj?

Svjedok telefonskog razgovora SanaderCrnić javio mi je telefonski o tom razgovo
ru, gotovo istovremeno s njegovim odvijanjem na relaciji središnjica HDZacornji
Grad. Prema tvrdnji mojeg izvora Sanader je tražio od crnica da, prema ranijem
dogovoru, izvrši «dogovorene korekcije» u izbornim rezultatima, na način da u
drugi krug ulaze kandidatkinja HDZa Jadranka Kosor i aktualni predsjednik Stjepan
Mesić. Crnić je, navodno, predlagao da bi bilo dobro da «sve svršimo u prvom kru
gu», međutim Sanader je u strahu od nemira i negodovanja javnosti zbog takvog
rezultata ipak tražio da se ide u drugi krug u «kojem je ionako Mesić pobjednik pa
nema problema». Međutim, hrvatskoj je javnosti dakako ostao nepoznanicom raz
log zbog kojeg bi predsjednik DlPa Ivica Crnić pristao na prljavu izbornu krivotvo
rinu Mesića i Sanadera. Razlog se krije u tzv. «Aferi zagrebačka banka»
Nakon prvog kruga predsjedničkih
izbora u Hrvatskoj, nažalost, obistinile
su se najcrnje slutnje onih koji su mje
secima samo šaptom govorili o mogu
ćem tajnom savezu između ive Sana
dera i Stipe Mesića. Novo hrvatsko slo
vo od svjedoka tih događanja, ipak,
doznaje detalje tajnog dogovora Me
sićSanader i genezu do sada najveće
političke prijevare u Hrvatskojlažiranja
izbornih rezultata 2. siječnja 2005. go
dine, kada su izbornim inženjeringom
oduzeti glasovi kandidatu Borisu Mik
šiću u korist kandidatkinje HDZa (od
nosno ive Sanadera) Jadranke Kosor.

Kako je došlo do
dogovora
MesićSanader
Ivo Sanader još je u studenom i pro
sincu 2003. vrlo teško sastavio Vladu
zbog nemogućnosti satsavljanja parla
mentarne većine koja bi podržala nje
govu Vladu u Hrvatskom saboru. Kako
doznajemo od svjedoka tih događanja
dva tjedna su bile angažirane posebne
lobističke i pregovaračke skupine, koje
su lobirale i razgovarale s Račanovim
ministrima u Vladi, sa SDPovim i HSS
ovim, te zastupnicima manjina, kako bi

se osigurala Sanaderova saborska veći
na. Tada su u tajnosti organizirani pre
govori Račanovih predstavnika sa Vla
dimirom Seksom i Ivanom šukerom,
koji su se održavali intenzivno tjedan
dana kako bi se osigurao prijenos vlasti
na novu HDZOVU Vladu. Nakon što je,
uz posredovanje Stipe Mesića, Sanader
uspio ispregovaratio saborsku većinu,
jasno je kako je ostao politički dužnik
predsjedniku Republike.

Vraćanje dugadošao
vrag po svoje
Početkom kolovoza ove godine Sa
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nader i Mesić su, na Mesićev zahtjev,
do kraja dogovorili strategiju pred
sjedničkih izbora. Osim što je Mesić
isprva tražio Sanaderovu podršku za
kandidaturu, i međunarodni su pred
stavnici u telefonskim razgovorima i

ma. U konačnim rezultatima, naravno,
Mesić je bio na kraju te liste, dok su Sa
nader, Kosorica i Hebrang uživali najve
ću potporu, s tim da je potpora Andriji
Hebrangu bila značajno veća od one
Jadranki Kosor. Nakon što su rezultati

Ivo Sanader još je u studenom i prosincu 2003. vrlo
teško sastavio Vladu zbog nemogućnosti satsavlja
nja parlamentarne većine koja bi podržala njegovu
Vladu u Hrvatskom saboru. Kako doznajemo od svje
doka tih događanja dva tjedna su bile angažirane
posebne lobističke i pregovaračke skupine, koje su
lobirale i razgovarale s Račanovim ministrima u Vla
di, sa SDPovim i HSSovim, te zastupnicima manjina,
kako bi se osigurala Sanaderova saborska većina. Ta
da su u tajnosti organizirani pregovori Račanovih
predstavnika sa Vladimirom seksom i Ivanom šuke
rom, koji su se održavali intenzivno tjedan dana ka
ko bi se osigurao prijenos vlasti na novu HDZovu
Vladu. Nakon sto je, uz posredovanje Stipe Mesića,
Sanader uspio ispregovaratio saborsku većinu, jasno
je kako je ostao politički dužnik predsjedniku Re
publike

osobnim susretima sa sanaderom
predlagali HDZovu premijeru dogovor
s Mesićem oko drugog predsjedničkog
mandata, te su preporučali premijeru
izbornu koaliciju i podršku Mesiću. Ta
kvi su prijedlozi i bili glavni razlog Sa
naderovom nalogu da se provede
sveobuhvatno istraživanje koje je za
glavni cilj imalo utvrditi kome su HDZ
ovi birači, simpatizeri i članovi voljni
dati potporu na predsjedničkim izbori
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toga istraživanja bili poznati Sanader je
s tim objašnjenjem na sastanku s Mesi
ćem odbacio bilo kakvu mogućnost iz
ravne podrške Mesićevoj predsjednič
koj kandidaturi. Objasnio je to mo
gućnššću gubitka povjerenja biračkog
tijela i članstva u HDZ. Tada je i «pao»
dogovor o tome da Sanader izbjegne
pod svaku cijenu kandidaturu Andrije
Hebranga kao HDZova kandidata, ipak,
Mesić i Sanader tom su prilikom razra

dili do detalja svoj pakleni plan, kako
mi to svjedoči čovjek kojemu je Sana
der o tome iznio nekoliko ideja. Naime,
Sanader je odlučio žrtvovati Jadranku
Kosor, koja je ionako imala predsjed
ničkih ambicija, dok je istovremeno
odlučio kandidirati nekoliko «kandida
tasatelita», kako bi manipulacijom bi
račkog tijelao nemogućio pobjedu
HDZova kandidata i izborni poraz Stje
pana Mesića.

Igrači oligarhije
Međutim, dogovor MesićSanader
razotkriva još jednu činjenicu koja je
do sada bila skrivena: i Sanader poput
svojih premijerskih prethodnika pripa
da hrvatskoj političkofinancijskoj oli
garhiji koju je potrebno srušiti svim ra
spoloživim sredstvima, iz tih je razloga
narušavanje političke ravnoteže čiji su
najveći jamci Sanader i Mesić predstav
lja najveću opasnost toj premreženoj
oligarhiji, te su i iz tih razloga proži
bjegli staroj režimskoj metodi krivot
vorenja izbornih rezultata kako bi se
zadržali na pozicijama moći. Zapravo
hrvatski financijski sustav i ključne po
zicije moći u Hrvatskoj posljednjih de
setak godina «drže» ljudi koji su pri
padnici tzv. financijskopolitičkog lobi
ja. To su ljudi i poduzeća čija je financij
ska moć stvorena pod okriljem neka
dašnjeg Saveza komunista Hrvatske i
njegova Centralnog komiteta, u sklopu
projekta stvaranja pozicija ekonomske
moći za vrijeme političkodruštvene
tranzicije, kada pozicije političke vlasti
možda više ne će biti u rukama tih lju
di, vrijeme dokazuje vjerodostojnost
svih dokumenata i dogovora koji su
nastali na prijelazu 80ih u 90te godi
ne, a koji govore o dogovoru unutar
jedne političke elite o kadrovskopoli
tičkofinancijskom prestrojavanju u
Hrvatskoj, zato se ta grupacija danas
grčevito bori za opstanak Stipe Mesića
na poziciji šefa države. Naravno, jedan
od problema krije se i u tome da je ivo
Sanader pristao na tu igru, te je prihva
tio neke «igrače» iz navedenog lobija
kao svoje najbliže suradnike. Tajna pre
strojavanja hrvatske financijskopoli
tičke oligarhije krije se upravo u op
stanku Stipe Mesića na dužnosti pred
sjednika Republike, uvjeti za opstanak
te oligarhije stvoreni su još devedese
tih godina, kada se onemogućilo do
nošenje zakona o lustraciji, a i počet
kom 2000.ih godina, kada je Račanova
Vlada odbila prijedlog nekih saborskih
zastupnika o donošenju antioligarhij
skoga zakona. Tko su stvarni pripadni
ci hrvatske financijskopolitičke oligar

hije? u tu skupinu (a sada su glavni Me
sićevi logističari i saveznici) pripadaju
svi dosadašnji premijeri Hrvatske: Josip
Manolić, Franjo Cregurić, Hrvoje Šari
nić, Zlatko Mateša, Nikica valentić. Čak
i prema procjenama stranih obavje
štajnih zajednica Hrvatskom vlada jed
na od najmoćnijih i najpremreženijih
političkofinancijskih oligarhija u Euro
pi. Osim navedenih bivših premijera, u
tu skupinu spadaju: Branko Mikša, Ber
nardo Jurlina, Stjepan Zdunić, Franjo
Luković, Marinko Filipović, Božo Prka,
Damir Kuštrak, klan Lijanovići, Ninoslav
Pavić, Marina Matulović Dropulić, Mio
mir Žužul, Mate Cranić, Coran Granić,
Ivica Račan, Mato Crkvenac, Željko Ro
hatinski, Slavko Linić, Martin Katičić,
Neven Barač, Radimir čačić, Jure Klarić,
Marko Škreb, Ivica Todorić, Branimir
Paseckv, Davor štern, Tomislav Dragi
čević, Vesna Pusić, Damir Begović, An
te Marković, Nenad Porges, Marijan
Hanžeković. To su «igrači iz sjene» u Hr
vatskoj, koji u slučaju potrebe «na po
ziv» mogu biti «teški» i preko 25 milijar
da eura, što drugim riječima znači kako
u svakom trenutku mogu kontrolirati
financijskopolitičke procese u zemlji.
Odnosno, bez njihove volje, svaka volja

lučio stati iza Mesića, te da se zapravo
radi o projektu opstanka cijele te oli
garhije. Zbog toga se grčevito bore za
njegov opstanak i u drugom mandatu.

Dramatični
izborni rezultati
Međutim, nešto ih je prodrmalo u
njihovoj sigurnosti i pozicijama. Hrvat
ski građani, očito umorni od stalnih

Mesić Mesić je vodio sa 47,96%, dok je
Mikšić prema početnim prebrojavanji
ma glasova dosegnuo nevjerojatnih
22,3%. Kada je Crnić to javio Sanaderu i
njegovu partneru Mesiću, ovi su od
predsjednika DIPa zahtijevali hitnu ak
ciju i prepravljanje tih rezultata. Samo
dva sata kasnije rezultati su Borisu Mik
šiću pokazivali više od 5% manje nego
li u prvim podatcima koje je Sanaderu
javio Crnić. Očito je kako je prljava iz
borna prijevara bila zaokružena. Dra
matični izborni rezultati uplašili su i
natjerali u paniku ne samo predsjed
ničkog kandidata Mesića, već i HDZova
premijera Sanadera, koji je znao kako
bi «kohabitacija» sa predsjednikom
Mikšićem koji nije premrežen u pozna
tim strukturama, bila gotovo nemogu
ća u datim uvjetima u kojima funkcio
nira Sanaderova vlada.

Tajni telefonski
razgovor
SanaderCrnić u
predizbornoj noći
između 21.40 i 22.00
sati

hrvatskih građana je potpuno nebitna,
jer oni su ti koji utječu na procese sa
svojih «sivih» pozicija financijske moći.
U trenutku kada je Mesić pridobio te
ljude, osigurao je sebi opstanak na po
ziciji predsjednika države. Ako pogle
damo samo neka poduzeća umrežena
u tu mrežu jasno nam je kojom finan
cijskom moći raspolaže lobi koji je od

prijevara, lažnih obećanja, foteljaša i
(kako bi rekao Miroslav Rajh, najmlađi
predsjednički kandidat) «starih prdo
nja», odlučili su se za novog čovjeka,
sada već svima poznatog kao glavno
iznenađenje ovih izbora: Borisa Mik
šića. Prema prvim procjenama koje su
doznali u koordinaciji SanaderCrnić

Svjedok telefonskog razgovora Sa
naderCrnić javio mi je telefonski o
tom razgovoru, gotovo istovremeno s
njegovim odvijanjem na relaciji sredi
šnjica HDZaCornji Grad. Prema tvrdnji
mojeg izvora Sanader je tražio od Crni
ca da, prema ranijem dogovoru, izvrši
«dogovorene korekcije» u izbornim re
zultatima, na način da u drugi krug ula
ze kandidatkinja HDZa Jadranka Kosor
i aktualni predsjednik Stjepan Mesić.
Crnić je, navodno, predlagao da bi bilo
dobro da «sve svršimo u prvom kru
gu», međutim Sanader je u strahu od
nemira i negodovanja javnosti zbog ta
kvog rezultata ipak tražio da se ide u
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Sam je Sanader tražio od Državnog odvjetništva da se u slučaju kriminala u za
grebačkoj banci provede istraga i pronađu odgovorni za kriminal teži od nekoli
ko milijarda eura. Ipak, nakon dva njegova zahtjeva Državnom odvjetništvu, do
šlo je do dogovora unutar skupina hrvatske financijske elite, te su i Franjo Luko
vić i ivica Crnić ostali u potpunosti zaštićeni za kriminal koji je provođen u Zagre
bačkoj banci (o tomu sam detaljno pisao u Hrvatskom slovu, tijekom svibnja i lip
nja ove godine). Nakon svojih razgovora sa Mesićem HDZov je premijer došao
na ideju kako bi ove dokumente i dokaze protiv Crnica mogao iskoristiti u pred
sjedničkim izborima kako bi omogućio «naštimavanje» izbornih rezultata svom
stvarnom favoritu: Stjepanu Mesiču. Naravno cijela je prijevara bila vrlo dobro
osmišljena višestruko većim brojem tiskanih izbornih listića nego sto je to po
trebno i razrađenim modelom krivotvorenja glasova. U tom smisiu, krivotvorite
lji su sigurni: nitko i nikakvim naknadnim prebrojavanjem glasova ne će moći do
kazati izbornu prijevaru dvojca MesićSanader. Dokaz leži u broju tiskanih i broju
iskorištenih izbornih listića
drugi krug u «kojem je ionako Mesić
pobjednik pa nema problema». Me
đutim, hrvatskoj je javnosti dakako
ostao nepoznanicom razlog zbog ko
jeg bi predsjednik DIPa ivica Crnić pri
stao na prljavu izbornu krivotvorinu
Mesića i Sanadera. Razlog se krije u tzv.
«Aferi zagrebačka banka», u kojoj je je
dan od glavnih aktera i krivaca za go
spodarski kriminal koji prelazi nekoliko
milijarda eura upravo ivica Crnić, pred
sjednik Vrhovnog suda Republike Hr
vatske. Naime, i sam je Sanader tražio
od Državnog odvjetništva da se u slu
čaju kriminala u Zagrebačkoj banci
provede istraga i pronađu odgovorni
za kriminal teži od nekoliko milijarda
eura. ipak, nakon dva njegova zahtjeva
Državnom odvjetništvu, došlo je do
dogovora unutar skupina hrvatske fi
nancijske elite, te su i Franjo Luković i
ivica Crnić ostali u potpunosti zaštiće
ni za kriminal koji je provođen u zagre
bačkoj banci (o tomu sam detaljno pi
sao u Hrvatskom slovu, tijekom svibnja
i lipnja ove godine). Nakon svojih raz
govora sa Mesićem HDZOV je premijer
došao na ideju kako bi ove dokumente
i dokaze protiv Crnica mogao iskoristi
ti u predsjedničkim izborima kako bi
omogućio «naštimavanje» izbornih re
zultata svom stvarnom favoritu: Stje
panu Mesiću. Naravno cijela je prijeva
ra bila vrlo dobro osmišljena višestru
ko većim brojem tiskanih izbornih listi
ća nego što je to potrebno i razra
đenim modelom krivotvorenja glaso
va. U tom smislu, krivotvoritelji su si
gurni: nitko i nikakvim naknadnim pre
brojavanjem glasova ne će moći doka
zati izbornu prijevaru dvojca MesićSa
nader. Dokaz leži u broju tiskanih i bro
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Moj sugovornik iz DlPa, također tvrdi kako su naj
veće prijevare bile vezane uz broj tiskanih izbor
nih listića, u odnosu na broj potrebnih i iskorište
nih izbornih listića. Prema tvrdnjama mojeg izvo
ra DIP je tiskao čak 970 tisuća izbortnih listića vi
ška, koji nisu upisani niti u jednom službenom za
pisniku, ali koji jednako tako nisu nigdje arhivirani,
pohranjeni i zaštićeni od mogućih zlouporaba. Na
taj način Državno izborno povjerenstvo ostavilo je
mogućnost za sva moguća krivotvorenja izbornih
rezultata, a najgore od svega je što se kod ubaci
vanja ilegalnih listića u izborni proces, ne može
provjreiti vjerodostojnost glasova koji su dani na
pojedinim biračkim mjestima

ju iskorištenih izbornih listića, o čemu
mogu svjedočiti djelatnici Hrvatskog
tiskarskog zavoda, kao i članovi DlPa,
od kojih su nam čak dvoje potvrdili vje
rodostojnost ovakve informacije.

Koliko je izbornih
listića DIP tiskao, a
koliko potrošio?
Moj sugovornik iz DlPa, također tvr
di kako su najveće prijevare bile veza
ne uz broj tiskanih izbornih listića, u
odnosu na broj potrebnih i iskorište
nih izbornih listića. Prema tvrdnjama
mojeg izvora DIP je tiskao čak 970 tisu
ća izbornih listića viška, koji nisu upisa
ni niti u jednom službenom zapisniku,
ali koji jednako tako nisu nigdje arhivi
rani, pohranjeni i zaštićeni od mogućih
zlouporaba. Na taj način Državno iz
borno povjerenstvo ostavilo je moguć
nost za sva moguća krivotvorenja iz
bornih rezultata, a najgore od svega je
što se kod ubacivanja ilegalnih listića u
izborni proces, ne može provjreiti vje
rodostojnost glasova koji su dani na
pojedinim biračkim mjestima. Naime
metodom ponovnog prebrojavanja
glasova nije moguće utvrditi ovakav
oblik prijevare na predsjedničkim i bilo
kojim drugim izborima. Znači već bi se
detaljnom istragom oko broja tiskanih
izbornih listića utvrdila velika izborna
prijevara dvojca SanaderMesić.

Krivotvoreni rezultati
u Vukovaru, Gospiću,
Splitu i iseljeništvu
Prema istom izvoru, najveća lažira
nja izbornih rezultata izvedena su u
Vukovaru, odnosno vukovarskosri
jemskoj županiji, Gospiću, odnosno
Ličkosenjskoj županiji, Splitu, tj. Split
skodalmatinskoj županiji, te na izbor
nim mjestima u iseljeništvu, gdje su re
zultati gotovo stopostotno promije
njeni i krivotvoreni. Moj izvor tvrdi ka
ko o tome postoje dokazi u DIPU, a o
svemu spoznaje imaju i drugi članovi,
ne samo predsjednik DlPa ivica Crnić.

Prosvjed
Borisa Mikšića
Opasni predsjednički kandidat Boris
Mikšić našao se najviše na udaru poli
tičkofinancijske oligarhije na čelu sa
Mesićem i Sanaderom. Naime, upravo
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je Mikšiću izbornim inženjeringom uk
raden najveći broj glasova, te oduzeto
mjesto u drugom izbornom krugu ko
je je ovako prljavim načinom dopalo
Jadranki Kosor. Mikšić je već rano 3. si
ječnja 2005. godine uputio DIPU Prigo
vor na zakonitost provođenja pred
sjedničkih izbora. «Dana 2. siječnja
2005., u 11.30 sati navedeni kandidat je,
putem ovdje punomoćnika izravno
DIPU, zatražio da mu se dozvoli pro
matranje prebrojavanja glasova kod
naslova. Takav zahtjev je naprije odbi
jen, s obrazloženjem da Obvezne upu
te br. III nisu predvidjele pravo neovi
snom kandidatu praćenja prebrojava
nja glasova. Na posebno traženje da se
obrazloži kojom zakonskom odred
bom bi takvo što bilo zabranjenonije
bilo odgovora od strane članova Po
vjerenstva. Punomoćnik neovisnog
kandidata je tada bio upućen da priče
ka da se obavi konzultacija sa pred
sjednikom Povjerenstva g. ivicom Crni
ćem ... Na traženje pisane potvrde ta
kvog stava DiPa u 16.41 sati primljen je
i pisani takav odgovor naslova, kojim
se odbija zahtjev za promatranje izbo
ra od strane promatrača neovisnog
kandidata Borisa Mikšića sa takvim

Hrvatski financijski sustav i ključne pozicije moći u Hrvatskoj posljednjih desetak godina «drže» lju
di koji su pripadnici tzv. financijskopolitičkog lobija. To su ljudi i poduzeća čija je financijska moć
stvorena pod okriljem nekadašnjeg Saveza komunista Hrvatske i njegova Centralnog komiteta, u
sklopu projekta stvaranja pozicija ekonomske moći za vrijeme politićkodruštvene tranzicije, kada
pozicije političke vlasti možda više ne će biti u rukama tih ljudi. Vrijeme dokazuje vjerodostojnost
svih dokumenata i dogovora koji su nastali na prijelazu 80ih u 90te godine, a koji govore o dogo
voru unutar jedne političke elite o kadrovskopolitičkofinancijskom prestrojavanju u Hrvatskoj. Za
to se ta grupacija danas grčevito bori za opstanak Stipe Mesića na poziciji šefa države. Naravno, je
dan od problema krije se i u tome da je Ivo Sanader pristao na tu igru, te je prihvatio neke «igrače»
iz navedenog lobija kao svoje najbliže suradnike. Tajna prestrojavanja hrvatske financijskopolitičke
oligarhije krije se upravo u opstanku Stipe Mesića na dužnosti predsjednika Republike
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obrazloženjem. Na naš dalj
nji pisani upit da se DIP oči
tuje kojim zakonom je to od
ređeno, nije bilo odgovora...
Zakon o izboru Predsjednika
RH u Članku 24. nije zabranio
promatranje izbornih radnji
od strane predstavnika neo
visnih kandidata», navodi se
u Predstavci Borisa Mikšića,
podnesenoj putem njegova
punomoćnika odvjetnika Mi
če Ljubenka iz Zagreba. Na
konferenciji za novinare ko
ju je održao istoga dana Mik
šić je zaključio: «Ukrali su mi
glasove. U Hrvatskoj ne
funkcioniraju državne insti
tucije, u tijeku je ogromna
prijevara koja se odvija pred
našim očima. Ukrajina se po
navlja u Hrvatskoj! imam
pouzdane informacije da je došlo do
velike namještaljke.»

Poziv na
mirne prosvjede
Mikšić je svojim biračima uputio i
dramatičan poziv na javne, mirne pros
vjede.
«Dragi prijatelji demokracije!
Smatramo da rezultati izbora za
predsjednika Republike Hrvatske ne
pokazuju pravu volju naroda. Svi zna
mo da je hrvatski narod prevaren. Vra
timo natrag dostojanstvo svim hrvat
skim glasovima. Moramo dopustiti da
povijest ide svojim prirodnim putem.
Želimo živjeti u zemlji u kojoj glasovi
svih ljudi uistinu nešto znače, želimo
upravljati svojom vlastitom sudbinom.
zahtijevamo naša ustavna prava. Vi
možete, i morali biste, učiniti slijedeće:
1. Potpišite peticiju! zahtijevajte ne
pristrano prebrojavanje glasova ovih
predsjedničkih izbora! Ohrabrite i svo
je prijatelje!
2. Pozivamo vas na mirno okupljanje
na glavnim trgovima vaših gradova,
danas, ponedjeljak, 3. siječnja 2005. u
20.00 sati.» Međutim nakon što je poz
vao građane na ulice Mikšić se uplašio
«vlastite sjene» i ogradio od istih onih
ljudi koje je pozvao na prosvjede na hr
vatskim trgovima. Kako god bilo, to i
nisu bili prosvjedi potpore Borisu Mik
šiću, nego iskaz nezadovoljstva hrvat
skih građana u odnosu na akutalnu
vlast i njezin odnos prema ljudima, te
na licemjernu politiku nagodbenjaštva
i tajnih dogovora ispod stola.
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