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Veza: Dopis Hrvatskoga sabora, klase: 960-01/15-01/01, urbroja: 65-15-03, od 9. 

ožujka 2015. godine  
 
 
  Na temelju članka 122. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne 
novine, broj 81/2013), Vlada Republike Hrvatske o Prijedlogu odluke o proglašenju 
"Nacionalnog dana oboljelih od multiple skleroze" (predlagatelj: klub zastupnika SDP-a u 
Hrvatskome saboru), daje sljedeće  

 
M I Š L J E N J E 

 
  Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskome saboru da prihvati Prijedlog 
odluke o proglašenju "Nacionalnog dana oboljelih od multiple skleroze", koji je predsjedniku 
Hrvatskoga sabora dostavio Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskome saboru, aktom od 5. ožujka 
2015. godine. 
 
  Za svoje predstavnike, koji će u vezi s iznesenim mišljenjem biti nazočni na 
sjednicama Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila prim. Sinišu Vargu, 
dr. med. dent., ministra zdravlja, prim. mr. sc. Marijana Cesarika, dr. med., zamjenika 
ministra zdravlja, te Natašu Zorić, pomoćnicu ministra zdravlja. 
 
 
 PREDSJEDNIK 
 
 
 Zoran Milanović 



HRVATSKI SABOR 

KLASA: 960-01/15-01/01 
URBROJ: 65-15-03 

Zagreb, 9. ožujka 2015. 

1 0 -03- 2015 

VLADI REPUBLIKE HRVATSKE 

Na temelju članka 214. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga saboia u 
prilogu upućujem, radi davanja mišljenja, Prijedlog odluke o proglašenju 
"Nacionalnog dana oboljelih od multiple skleroze", koji je predsjedniku 
Hrvatskoga saboia dostavio Klub zastupnika SDP-a, aktom od 5. ožujka 2015. 
godine. 



HRVATSKI SABOR 
KLUB ZASTUPNIKA SDP-a 
Zagreb, 5. ožujak 2015. 
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PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA 

Predmet: Prijedlog odluke o proglašenju dana 26. rujna Nacionalnim danom 
oboljelih od multiple skleroze 

Na temelju članka 159. I 172. stavka 2., te članka 214. Poslovnika Hrvatskoga 
sabora, Klub zastupnika SDP-a podnosi Prijedlog odluke o proglašenju Nacionalnog 
dana oboljelih od multiple skleroze. 

Predstavnica koja će sudjelovati u radu Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela bit 
će zastupnica Ana Komparić Devčić 

IK KLUBA 
SDP-a 

ovan 



Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 
, donio je 

ODLUKU 

O PROGLAŠENJU „NACIONALNOG DANA OBOLJELIH OD MULTIPLE 
SKLEROZE 11 

Dan 26. rujna proglašava se Nacionalnim danom oboljelih od multiple skleroze. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama". 

Klasa: 
Zagreb, 

PREDSJEDNIK 

HRVATSKOG SABORA 

Josip Leko 



O b r a z l o ž e n j e 

Dana 26. rujna 1979. godine uz prisustvovanje oboljelih od multiple skleroze i 
neurologa Rijeke i Zagreba, osnovano je „Udruženje za pomoć oboljelima od multiple 
skleroze i srodnih bolesti". Od tada oboljeli od multiple skleroze Republike Hrvatske 
obilježavaju svoj dan. 

Multipla skleroza je bolest koja zahvaća osobe mlađe životne dobi, između 18. i 40. 
godine života. To je bolest središnjeg živčanog sustava. Mnoga pitanja uz kvalitetu 
života osoba s multiplom sklerozom, kako u svijetu tako i u Republici Hrvatskoj, 
ostala su do danas otvorena. 

Europski parlament je 13. rujna 2012. prihvatio i donio tekst Deklaracije Europskog 
parlamenta o rješavanju problema multipla skleroze u Europi. 

Nacionalnim danom multiple skleroze skrenula bi se dodatna pozornost širenju 
svijesti o ovoj teškoj bolesti. U Republici Hrvatskoj od ove bolesti boluje oko 4 tisuće 
osoba, a od te brojke 82% su žene. 

Proglašenjem 26. rujna Nacionalnim danom oboljelih od multiple skleroze, 
naglašavamo važnost dana za sve oboljele i one koji na poseban način žive uz tu 
bolest, čime ukazujemo javnosti na postojanje i potrebe oboljelih od multiple skleroze 
u Hrvatskoj. 
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