Bivši stipendist CSF-a savjetnik za vanjsku politiku hrvatskog premijera!
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Bivši stipendisti CSF-a u Hrvatskoj, nakon što diplomiraju sve više napreduju u svojim karijerama i
zauzimaju neke od najzahtjevnijih pozicija u zemlji, što je bila i misija naše zaklade kroz geslo
„Stvaranje lidera kroz obrazovanje“. Tako nas je ugodno iznenadila vijest da je našeg bivšeg
stipendista Gorana Jutrišu hrvatski premijer Andrej Plenkoviće imenovao savjetnikom za vanjsku
politiku.
Njegova bogata karijera i dobro obrazovanje jamstvo su da će dobro obnašati svoju novu dužnost, a
njegovo imenovanje priznanje je i svim mladima u Hrvatskoj, koji se trude uspjeti u životu, ulažući u
svoje obrazovanje i savjesno obavljajući svoje poslove.
Podsjetimo, nakon diplome Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koji je pohađao uz potporu CSFa, Goran Jutriša je magistrirao pravo i diplomaciju na The Fletcher School of Law and Diplomacy u
Bostonu, SAD. Od 2005. do 2007. godine radio je u Hrvatskom saboru kao asistent, nakon toga do
2010. godine radio je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je bio član hrvatskog pravnog
tima na Međunarodnom sudu pravde u Haagu u slučaju primjene konvencije o sprječavanju i
kažnjavanju genocida.
Potom odlazi u New York, gdje od 2011. radi kao stažist u Uredu za pravne poslove u Ujedinjenim
narodima, gdje je uređivao smjernice kako bi se osigurao standardizirani pristup resursima u
Audiovizualnoj knjižnici međunarodnog prava (Audiovisual Library of Internationa Law). Od 2012.
do 2013. godine radio je u Bostonu kao inozemni odvjetnički vježbenik u odvjetničkoj firmi Foley
Hoag LLP gdje pruža pravne savjete i potporu savjetnicima u Hrvatskoj oko arbitražnog postupka
vezanog uz razgraničenje sa Slovenijom.
Kao pravni stručnjak od 2013. do 2014. radio je i u Samostalnoj službi za međunarodno pravo, a
potom i kao ataše u Upravi za međunarodnopravne poslove u Ministarstvu vanjskih i europskih
poslova. To mu je omogućilo uvid u sve sfere međunarodnih odnosa, što će mu nedvojbeno koristiti i
na novoj dužnosti.
Inače, mnogobrojni bivši stipendisti CSF-a danas su ugledni odvjetnici, sveučilišni profesori, liječnici
i stomatolozi, agronomi i znanstvenici. Njih gotovo deset već ima doktorate. Svi su oni okupljeni u
udrugu CSF Hrvatska, te se redovito druže u Zagrebu, razmjenjuju iskustva i nastoje pomagati mladim
studentima koji tek dolaze na studij.
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