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Zagreb, 8. veljače 2022.  
  
Gospodarsko-socijalno vijeće je na 243. sjednici održanoj 7. veljače 2022. godine raspravljalo o točki 
Internacionalizacija obrazovanja u RH, s naglaskom na visoko obrazovanje te na temelju članka 27. 
stavka 4. Poslovnika o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća i njegovih radnih tijela, donosi sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

1. Gospodarsko-socijalno vijeće je primilo na znanje informacije o statusu internacionalizacije obrazovanja 
u Hrvatskoj te podržava davanje snažnije institucionalne podrške internacionalizaciji domaćeg 
obrazovanja, a posebno visokog obrazovanja kao mogućeg načina privlačenja mladih talentiranih 
kadrova na naše tržište rada i u naše društvo. 

 
2. Gospodarsko-socijalno vijeće predlaže HZZO-u da preispita postojeće prakse naplate upisnine u sustav 

zdravstvenog osiguranja za strane studente te da u skladu sa time izmijeni pravilnik kojim se reguliraju 
cijene usluga iz zdravstvenog osiguranja. 

 
3. Gospodarsko-socijalno vijeće predlaže Ministarstvu vanjskih i europskih poslova da razmotri jačanje 

kapaciteta u onim konzularnim predstavništvima RH gdje proces traje neprimjereno dugo i da razmotri 
digitalizaciju procesa izdavanja studentskih viza. 

 
4. Gospodarsko-socijalno vijeće predlaže Ministarstvu znanosti i obrazovanja da u okviru predstojećeg 

planiranja ulaganja kroz ESF, razmotri i po potrebi pripremi primjerene intervencije koje će potaknuti 
daljnju izgradnju kapaciteta i atraktivnosti čitavog obrazovnog sustava za internacionalizaciju. U tom 
smislu odvojeno promišljati intervencije na strani ponude u obrazovanju te one na strani promocije 
Hrvatske kao destinacije za studiranje. 

 
5. Gospodarsko-socijalno vijeće predlaže razmotriti pojedine odredbe zakona o strancima i zakona o 

hrvatskom državljanstvu kako bi Hrvatska postala atraktivnija destinacija za talente koji kod nas završe 
studije diplomske razine.  

 
6. Ovom Zaključku prilaže se izdvojeno mišljenje Saveza samostalnih sindikata Hrvatske u odnosu na točke 

2. i 5. Zaključka. 
 
IZDVOJENO MIŠLJENJE SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA HRVATSKE 
 

Kada je riječ o tzv. upisnini u zdravstveno osiguranje, SSSH podržava prijedlog (točka 2. zaključka) ali smatra 
kako se on mora razmotriti povezano i s drugim kategorijama stranaca  također bitnih za naše društvo i tržište 
rada te o tome predlaže organiziranje radnog sastanka zainteresiranih socijalnih partnera i relevantnih tijela 
državne uprave te HZZO-a. Isto se odnosi na izmjene Zakona o strancima (točka 5. zaključka). SSSH smatra 
kako Hrvatska ne može postati privlačnija za dolazak ako ne postane privlačnija za ostanak. Za privlačenje 
stranih studenata, naime, ključno je da naša sveučilišta postanu prestižne institucije u svijetu, a Hrvatska 
poželjno mjesto za život i rad. 
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