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U Zagrebu 15.07.2009.

Objava kandidature
za predsjednika Republike Hrvatske
Povodom objave ponovne kandidature za predsjednika Republike Hrvatske pozivam Vas
na tiskovnu konferenciju u petak, 17.07.2009. u 12 sati u Hebrangovu 17/II.
Na prošlim predsjedničkim izborima dobio sam preko 20% glasova i ova činjenica kamen
je temeljac naše političke promidžbe na predstojećim izborima. I dalje imam volje i elana voditi
građane Hrvatske prema promjenama koje može realizirati samo neovisni kandidat, netko tko ne
pripada kompromitiranim stranačkim mašinerijama koje su svoje prilike u proteklih 15 godina
nebrojeno puta prokockale. Uvjeren sam da će Hrvati ovaj put prepoznati brand iza kojeg stoji
pravi čovjek čiste prošlosti i poštenih namjera.
Nikola Tesla je bio inovator i kreator 20 stoljeća, za sebe je tvrdio da nije izumitelj već
„otkrivač stvari koje postoje u prirodi oko nas“. Institucija predsjednika treba stvoriti okruženje
koje će povoljno djelovati na nastanak novih i razvoj postojećih tehnologija. Razvoj novih
tehnologija pokretačka je snaga svjetskog gospodarstva i izlaz iz krize u kojoj se trenutno
nalazimo. Društvo znanja je samo nužni preduvjet u ovom razvoju, a ne samo sebi cilj. Hrvatska
se u ovom segmentu treba nametnuti Europi, mora imati prodornu strategiju kako bi slijedila
primjer Finske i Irske. Ni Finska ni Irska nisu pasivno čekale ulazak u EU već su veliki napredak
ostvarile u razdoblju koje je prethodilo ulasku. Kao vlasnik preko 40 patenata u SAD-u, EU,
Japanu i Kini, u svojoj karijeri sam razvijao nove tehnologije, gradio tvornice i konkurirao na
globalnom tržištu, a upravo to sada treba Hrvatskoj.
Reforme koje se u Hrvatskoj provode kao preduvjet ulaska u EU nisu jedini čimbenik
poboljšanja stanja u društvu. Nužno je anulirati nelegalni proces pretvorbe i privatizacije koji je s
pravom označen "pljačkom stoljeća" i posljedice tog procesa još i danas imaju devastirajući
utjecaj na hrvatsko društvo. Postoje pravni mehanizmi kojima se trebalo procesuirati gospodarski
kriminal, ali nema i nije bilo političke volje da se to napravi. Isto tako postoji niz nedosljednosti
u radu USKOK-a i POA-e. Otvoren je niz istraga koje ostaju u zraku, za koje se ne zna da li su
završene ili ne. Istrage USKOK-a nisu dovele do zamjetnog broja osuđujućih presuda, posebno
kad se radi o institucijama.
Ove, i još čitav niz otvorenih tema važnih za napredak Hrvatske imam namjeru iznijeti u
predstojećim mjesecima pred javnost, kako bi građani imali uvid u moju viziju te sami odlučili
dati svoj glas za predsjednika inovatora, a ne fikusa.
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