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Dragan Primorac hrvatski je liječnik (pedijatar), forenzičar, genetičar i političar. Utemeljitelj je 

forenzičke DNA analize u Hrvatskoj i meĎu prvim znanstvenicima u svijetu koji su primijenili 

DNA analizu u svrhu identifikacija žrtava rata pronaĎenih u masovnim grobnicama. Autor je 

izvornih rezultata o genetskom podrijetlu Hrvata. Profesor je na Medicinskom fakultetu 

Sveučilišta u Splitu, Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku, američkim Penn State 

Univeristy i University of New Haven. Suosnivač je Sveučilišnog studijskog Centra za forenzičke 

znanosti u Splitu te suosnivač prestižne meĎunarodne znanstvene organizacije iz područja 

kliničke i sudske genetike «The International Society for Applied Biological Sciences» (ISABS), 

čiji se skupovi svake dvije godine održavaju u Hrvatskoj. Autor je više od stotinu znanstvenih 

radova i kongresnih priopćenja iz područja forenzičkih znanosti, populacijske genetike, podrijetla 

naroda, kliničke medicine te molekularne genetike od kojih je 60-ak zastupljeno u CC-u i SCI-u. 

Do sada je citiran više od 1500 puta. Autor je i niza stručnih i nastavnih knjiga u RH i  SAD-u, a 

napisao je više radova o obrazovnoj i znanstvenoj politici meĎu kojima su radovi objavljeni u 

uglednim časopisima EMBO Reports i Science. Mentor je u izradi dva magistarska rada i deset 

doktorskih disertacija. Dobitnik je 20-tak domaćih i meĎunarodnih nagrada meĎu kojima je i 

Nagrada za životno djelo, Sveučilišta New Haven. Pozvan je predavač na više od 50 

meĎunarodnih znanstvenih simpozija diljem svijeta. O rezultatima njegovog rada i rada njegovog 

tima objavljivani su tekstovi u najprestižnijim znanstvenim časopisima JAMA, Science, The 

Lancet te tiskovinama poput New York Times, USA Today, Chicago Tribune, Hartford Courant, 

a o rezultatima njegovih istraživanja tijekom procesa identifikacije žrtava rata, američka TV 

postaja Chanell 8 je snimila serijal od tri epizode. 

 

Dužnost ministra znanosti, obrazovanja i sporta u Vladi Republike Hrvatske obnašao je od 2003-

2009. godine. Prema anketi International Republican Institute od 1.10.2007. godine ocijenjen je 

najuspješnijim ministrom u Vladi Republike Hrvatske. Tijekom njegova mandata (2003. do 

2009.) ostvareno je rekordno povećanje proračuna u povijesti RH za resor obrazovanja i znanosti 

te je tako proračun MZOŠ-a od 7 milijardi kn (koliko je nasljeĎeno 2003.godine)  porastao na 

više od 13 milijardi kn u 2009. godini (u ukupan iznos su uključene i 3 milijarde kn. kreditnih 

izdvajanja namjenjenih izgradnji hrvatskih sveučilišta). Tijekom njegova mandata izgraĎeno je ili 

započeto s izgradnjom  više od 350 000 m
2
 prostora na hrvatskim sveučilištima. Istodobno je 

otvoreno 6 novih veleučilišta (Knin, Vukovar, Gospić, Čakovec, Šibenik i Slavonski Brod) i 

jedna visoka škola te Sveučilište Jurja Dobrila u Puli, a broj studenataa u RH je povećan za 

gotovo 40.000. Prema izvješću Europske komisije, Hrvatska po udjelu visokoobrazovanih u 

rangu s Austrijom, MaĎarskom i Poljskom, a ispred Češke, Italije, Malte, Portugala, Rumunjske i 

Slovačke. Točnije, prema procjeni udjela visokoobrazovanih, u dobi od 25. do 64. godine, 

temeljenoj na podacima Državnoga zavoda za statistiku, broj visokoobrazovanih u ovoj 

populaciju je značajno porastao i danas iznosi 18,5%. Reforme u cjeloj vertikali obrazovanja koje 

je kao ministar pokrenuo rezultirale su 2010. godine, golemim iskorakom hravtskog obrazovnog 

sustava, a rezultate istraživanja je objavio ugledni američki tjednik Newsweek. Hrvatska se tada 

prema kvaliteti  obrazovanog sustava našla na 22-om mjestu u svijetu,  ispred SAD-a, Italije, 

Grčke, Norveške, Portugala, Španjolske, Izraela, i brojnih drugih država. U ovom djelu Europe 

daleko smo najbolji i jedino se Austrija može usporeĎivati s nama. O vrijednosti tog rezultata 

svjedoči još jedan pokazatelj: od 20 vodećih država svijeta iz skupine G-20, koje čine 85% 

ukupnog svjetskog bruto nacionalnog proizvoda, 80% svjetske trgovine i dvije trećine svjetske 

populacije, Hrvatska je prema kvaliteti obrazovanja bolja od njih 12.  

 

 

 


