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Poštovani predsjedniče Vlade Republike Hrvatske gospodine Plenkoviću, 

prije svega Vam čestitamo na izbornoj pobjedi i na još jednom mandatu koji ste dobili za vođenje 

Vlade Republike Hrvatske. Iznenađeni smo međutim činjenicom da briga o obiteljima neće 

biti u nadležnosti niti jednog ministarstva, s obzirom na to da riječ „obitelj“ više neće biti u 

nazivu, a time ni u fokusu niti jednog ministarstava u strukturi nove Vlade koju ste 

predstavili prije dva dana. Podržavamo formiranje Središnjeg državnog ureda za demografiju i 

mlade, no kao predstavnici obitelji, a posebno onih s troje ili više djece smatramo da bi barem taj 

ured u svom nazivu, pa tako i u svom fokusu, trebao imati obitelj kao temelj svakog društva. 

Vjerujemo da je riječ o nenamjernom propustu koji se još uvijek, prije formiranja Vlade, može 

ispraviti. Naime, i do sada je ovo važno pitanje brige o obitelji bilo unutar nadležnosti ministarstva 

koje se zbog svog obima nije moglo njime baviti dovoljno kvalitetno. Prema prvim najavama, čini 

se da se o hrvatskim obiteljima i dalje nitko neće intenzivno baviti, a upravo su obitelji temelj 

napretka društva i kvalitetnog rješavanja demografskog pitanja. 

Diljem Europe, pa i u svijetu, vlade, poslodavci, udruge i pojedinci aktivno rade na poboljšanju 

uvjeta obitelji, a posebno onih s troje ili više djece. Vjerujemo da će i Vlada RH biti proaktivna u 

izmjenama zakona, stvaranju uvjeta za kvalitetniji obiteljski život, a time i povrat mnogih koji 

trenutno žive i rade izvan Hrvatske.  

Udruga Obitelji 3plus kao glas više od 112.000 hrvatskih obitelji s troje ili više djece ističe 

važnost formiranja službenog državnog tijela. Ono bi se trebalo baviti strateškim pristupom 

oblikovanju javnih politika za obitelji uz sudjelovanje zainteresirane javnosti te provedbom 

i evaluacijom istih. Obitelji su izvorišta odgovornih pojedinaca koji će graditi budućnost ove 

države i o kojima ta budućnost ovisi.  

Vjerujemo da nova Vlada, s Vama na čelu, neće propustiti priliku posvetiti odgovarajuću pozornost 

ključnom segmentu razvoja i održanja hrvatskog društva, staviti pitanja poticajne obiteljske politike 

na političku agendu i tijekom svog mandata učiniti konkretne korake za bolji život obitelji s djecom 

u Hrvatskoj, a posebice onih obitelji s troje ili više djece. Na tome Vam unaprijed zahvaljujemo! 

S poštovanjem, 

Dr. sc. Ivan Malbašić, 

predsjednik udruge Obitelji 3plus 



 

KRATKA BILJEŠKA O NAMA 

Udruga obitelji s troje ili više djece (Obitelji 3plus) je neovisna, neprofitna, nevladina, nekonfesionalna 

i nestranačka organizacija civilnog društva nastala na inicijativu samih roditelja iz velikih obitelji. Naša 

je misija doprinositi stvaranju boljih uvjeta života za obitelji u Hrvatskoj, a osobito onih s troje ili više 

djece, kako bi obitelji bile ishodište zrelih pojedinaca i nositelji razvoja društva. Najveću pozornost 

privukli smo Obiteljskom karticom s popustima i posebnim pogodnostima za 3plus obitelji koji njihovu 

svakodnevicu s brojnim financijskim i logističkim izazovima čine jednostavnijom. Redovnim članstvom 

u Udruzi, 3plus obitelji dobivaju mogućnost korištenja posebnih popusta i pogodnosti kod partnerskih 

poduzeća s kojima surađujemo. Osim uštedama i podizanjem kvalitete života, zastupamo interese 

3plus obitelji stvaranjem afirmativnijeg okruženja bez predrasuda, poticanjem istraživanja o različitim 

aspektima njihovog života, organiziranjem radionica, povezivanjem radi međusobne podrške, 

poticanjem tvrtki na društveno odgovorno poslovanje i utjecanjem na javne politike. Naša nastojanja 

za dobrobit obitelji s troje ili više djece prepoznata su i na međunarodnoj razini pa smo već u prvoj 

godini djelovanja primljeni i u članstvo Europske konfederacije velikih obitelji – ELFAC. Više o nama i 

našem radu možete doznati na našim internetskim stranicama www.obitelji3plus.hr. 

 

http://www.obitelji3plus.hr/

