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Priopćenje za javnost: Tražim ostavku v.d. predsjednika Republike Hrvatske

Poštovani,
Ponukan u posljednje vrijeme naglašenim protuustavnim djelovanjem i pomanjkanjem osjećaja
za osnovne vrijednosti Hrvatstva i zaštite hrvatskih državnih interesa u svakodnevnom radu
hrvatskog predsjednika osjećam potrebu izvjesiti vas o sljedećem:
-sadašnji hrvatski predsjednik izabran je nelegitimno i kao takav nema mandat predstavljati
hrvatski narod već kao i od početka svog mandata služi drugim interesima i političkim grupama
- više o tome kako su posljednji predsjednički izbori namješteni možete pročitati u knjizi Moralni
pobjednik na web stranici www. borismiksic.hr
- ujedno podsjećam kako se na Europskom sudu za ljudska prava očekuje rasprava o toj temi
nakon što je prošle godine zaprimljena tužba mog odvjetničkog tima u kojoj se denuncira i
osporava legitimitet sadašnjeg predsjednika
- u svezi ponovnog pojavljivanja v.d. predsjednika države kao svjedoka na Haškom sudu
predlažem da predsjednik podnese ostavku i učini taj izdajnički korak kao građanin republike
Hrvatske kao što i uobičava govoriti izbjegavajući riječi Hrvati i Hrvatice.
- o posljedicama nedavnih gafova kao što su nedolazak u Škabrnju već u Biljanje, moljakanje na
dolazak u Knin, prijateljevanje s Koštunicom i Tadićem koji osporavaju legitimitet Oluje te
kontinuirani nedolazak na sjednice Vlade, uplitanje u gospodarske i mafijaške lobije kao i
mnogobrojni ostali propusti s vremenom će izaći na vidjelo( na mnoge je opasno ovog trenutka
ukazivati pa se treba prisjetiti novinara Margetića ili hrvatskih generala) ali nažalost za mnoge će
stvari biti prekasno
Zaključujem kako osim mnogobrojnih turističkih putovanja po svijetu sa svojim sponzorima i
prijateljima tijekom sedmogodišnje vladavine vicevima i pošalicama nije učinio nijedno konkretno
djelo ili pozitivan pomak za državu koju predstavlja te je moj zahtjev potpuno logičan i razumljiv a
smatram i izraz ne samo političke odgovornosti već i građanske hrabrosti
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