
Primopredaja u Ministarstvu znanosti i obrazovanja 

Ponedjeljak, 12. lipnja 2017. u 10 sati 

 

Izjava prof. dr. sc. Pave Barišića sredstvima javnoga priopćavanja 

 

Čestitka 

Ponajprije želim javno čestitati gospođi profesorici Blaženki Divjak imenovanje 
na dužnost ministrice znanosti i obrazovanja u Vladi Republike Hrvatske.  

Želim joj puno uspjeha na toj važnoj i zahtjevnoj dužnosti. 

 

Temeljna načela mojega djelovanja 

Koristim prigodu ukazati javnosti na tri temeljna načela kojih sam se pridržavao 
tijekom svojega obnašanja dužnosti ministra znanosti i obrazovanja. 

Prvo je strogo poštivanje zakonitosti i okvira pravne države. Pri tome posebice 
izdvajam poštivanje autonomije škola i sveučilišta te strogo pridržavanje ovlasti 
i mandata ravnatelja, upravnih vijeća i svih drugih upravnih i stručnih tijela. 

Drugo je načelo kontinuiteta u provođenju javnih politika u resoru znanosti i 
obrazovanja. Nastavio sam provoditi Strategiju obrazovanja, znanosti i 
tehnologije koju je donio Hrvatski sabor, polazeći od ostvarenja svih prethodnih 
Vlada.  

Treće je načelo uključivosti i pluralizma u djelovanju. Nastojao sam ostvariti 
istinski dijalog u društvu u pitanjima obrazovanja i znanosti, uključujući sve 
dionike sustava u njihovoj različitosti i bogatstvu. Smatram da je o bitnim 
pitanjima obrazovanja i znanosti potrebno ostvariti znamenito Rawlsovo 
„preklapajuće suglasje“. 

 

Programska poruka 

U djelovanju sam slijedio program Vlade Republike Hrvatske za mandatno 
razdoblje 2016. – 2020. za koji je premijer gospodin mr. sc. Andrej Plenković 



dobio povjerenje Hrvatskoga Sabora. Posebice bih želio naglasiti da sam sva 
bitna kako politička tako i kadrovska pitanja uvijek rješavao nakon savjetovanja 
i uz znanje i suglasnost Predsjednika Vlade. 

 

Zahvale 

Želio bih na kraju zahvaliti predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću što mi je 
ukazao povjerenje pozivajući me u svoj suradnički krug te mi je iskazivao znatnu 
potporu u obnašanju dužnosti ministra. Također bih se zahvalio svim 
kolegicama i kolegama članovima Vlade s kojima sam ostvario sjajnu suradnju. 

Upućujem riječi osobite zahvale svojim sjajnim suradnicima u Ministarstvu 
znanosti i obrazovanja. Okupio se tako izvrstan krug suradnika koji je dokazao 
spremnost da u sljedećih godinu dana dovrši reformu obrazovanja. Na poseban 
način želim zahvaliti akademskoj i znanstvenoj zajednici, a poglavito studentima 
koji su mi pružili potporu i izrazili solidarnost te svim ostalim dionicima sustava 
obrazovanja od vrtića, osnovnih i srednjih škola do agencija koje djeluju u ovom 
području. 

Na kraju, ali naravno ne i najmanje važno, iskazujem osobitu zahvalnost Vama, 
predstavnicima medija, koji ste pratili rad i izvješćivali javnost.  

Hvala lijepa! 

   


