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BORIS MIKŠIĆ
Planina 122
31 300 Beli Manastir
DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO
Demetrova 15
10 000 Zagreb
___________________________________

PODNOSITELJ:

predsjednički kandidat BORIS MIKŠIĆ, Planina 122, 31 300 Beli Manastir

RADI:

povrede jednakosti uvjeta predsjedničkih kandidata iz čl. 14 Zakona o
izboru predsjednika Republike Hrvatske (NN 22/92 sa izmjenama)

PRIGOVOR
Sukladno čl. 45 Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske (NN 22/92 sa izmjenama;
dalje: ZIPRH) podnosim slijedeći prigovor:
I.
Dana 16. studenog 2009. godine zaprimio sam e-mail dopis g. Gorana Brozovića,
novinara Informativnog programa HTV-a. Predmetnim dopisom obaviješten sam o rasporedu
sučeljavanja predsjedničkih kandidata na HRT-u kako slijedi.
Kandidate je HRT podijelio u dvije skupine. U drugoj skupini u koju sam svrstan sučeljavati će
se kandidati koji „..imaju manje izgleda na izborima (procjene napravljene prema relevantnim i
raspoloživim anketama) “.
II.

Člankom 14. ZIPRH određeno je:

„Hrvatska radio televizija dužna je u razdoblju izborne promidžbe, u okviru svojih radio i
televizijskih programa, omogućiti svakom kandidatu za predsjednika Republike Hrvatske, da u
jednakom vremenu izloži svoj izborni program. Sva sredstva javnog priopćavanja dužna su
svim kandidatima za predsjednika Republike omogućiti da pod jednakim uvjetima izlažu
svoj program i obavljaju izbornu promidžbu.“
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Svrstavanje kandidata u različite skupine za sučeljavanje temeljem procjene izgleda za uspjeh
na izborima predstavlja onemogućavanje kandidata u ravnopravnom raspravljanju i iznošenju
svog izbornog programa sa svim kandidatima za predsjednika, te je time počinjena povreda
prethodno citirane odredbe članka 14. ZIPRH.
Procjenu manjih izgleda za uspjeh na izborima HRT je izvršio temeljem „..relevantnih i
raspoloživih anketa“. Navedene ankete nisu i ne mogu biti službeni kriterij za razvrstavanje
predsjedničkih kandidata dok opći objektivni kriterij za procjenu izgleda za uspjeh na izborima
niti ne postoji.
Također, sučeljavanje predsjedničkih kandidata nije forma koja u prvom krugu izbora uopće
može kandidatima omogućiti izlaganje programa i obavljanje izborne promidžbe pod jednakim
uvjetima sukladno čl. 14 ZIPRH.
III.
Slijedom navedenog, predlažem donošenje rješenja kojim se Hrvatskoj radio televiziji
nalaže da organizira i omogući predsjedničkim kandidatima da u emisijama koje će se emitirati
u programu Hrvatske radio-televizije iznesu svoj izborni program i obavljaju izbornu promidžbu
ravnopravno i pod jednakim uvjetima.

Boris Mikšić

Prilog: - e-mail dopis g. Gorana Brozovića od 16.11.2009. godine

-----Original Message----From: Goran Brozović [mailto:Goran.Brozovic@hrt.hr]
Sent: Monday, November 16, 2009 2:18 PM
To: ivana@cortecvci.com
Subject: SUČELJAVANJE - HRT
Poštovana,
prema dogovoru javljam Vam se s informacijom o sučeljavanju
predsjedničkih kandidata na HRT-u. Dakle, kandidate smo podijelili u
dvije skupine. U drugoj u kojoj se nalazi i g. Mikšić su oni kandidati
koji imaju manje izgleda na izborima (procjene napravljene prema
relevantnim i raspoloživim anketama). Iako još čekamo službenu potvrdu
od DIP-a u toj skupini bi bili: Jurčević, Mikšić, Vuica... Radit će se
dvije dvosatne emisije uživo koje će voditi ili kolegica Novak-Srzić ili
kolega Togonal ili kolega Bilić. Dakle, iako ćemo Vam dati još
definitivnu potvrdu sredinom tjedna, sučeljavanje g. Jurčevića s ostalim
kandidatima predviđeno je u sljedećim terminima:
- 20.11.2009. u 22:00
- 22.12.2009. u 20:00
Molim Vas da što prije rezerivrate te termine. Za sve nejasnoće budite
slobodni javiti nam se. Srdačan pozdrav!
Izborni stožer HTV-a
Br.tel: 01 / 634 4064
Br. fax: 01 / 634 4063
e-mail: izbori@hrt.hr
Goran Brozović, novinar
Informativnog programa HTV-a
Br.mob.: 095 / 907 83 53
Tel.br.: 01 / 634 23 45
Br.fax.: 01 / 634 24 17

