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Naša je misija podržati 
i okupiti velike obitelji, te

doprinositi stvaranju boljih
uvjeta života za obitelji u
Hrvatskoj, a osobito onih 

s troje ili više djece.
 
 



Puno je toga iza nas i dobrog i lošeg. Iako smo svjedoci rata na našem kontinentu, novih potresa i
porasta troškova života te se često čini da nas ovo loše želi preplaviti, ne damo se. Mi 3plus obitelji
gledamo pozitivno i idemo hrabro naprijed. Sve brige i tjeskobe se lakše podnose u zajedništvu, a
posebno unutar (višečlane) obitelji. S nama bi se složio i poznati književnik Fjodor M. Dostojevski koji
je svojedobno rekao da "duša ozdravlja kad si s djecom". 3plus roditelji najbolje znaju da je to tako.

Iza nas je vrlo aktivna i plodna godina u kojoj smo realizirali niz projekata i aktivnosti te ukazivali 
na činjenicu da naša djeca nisu trošak, već najbolja investicija ikad. Tražili smo konkretne mjere 
za podršku velikim obiteljima koje će olakšati podizanje djece koja su naša budućnost.

Drage 3plus obitelji, svime ovime što radimo želimo reći da vas vidimo, da smo zajedno jači i
sposobniji prebroditi sve prepreke koje život nameće. Nastavljamo doprinositi stvaranju boljih 
uvjeta života za obitelji, a osobito onih s troje ili više djece, te ne odustajemo od kvalitetne
budućnosti naše djece u Lijepoj našoj. Znamo da nije jednostavno, ali morate priznati da
 je i dalje zabavno živjeti 3plus stvarnost. Pridružite nam se već danas!

Upravni odbor udruge Obitelji 3plus

ŽIVJETI 3PLUS STVARNOST – 
nije jednostavno, ali  je zato zabavno
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KOGA ZASTUPAMO?

112.830 
OBITELJI S

TROJE ILI VIŠE
DJECE

Jeste li znali da je 
u Hrvatskoj, prema 

zadnje dostupnim podacima,
evidentirano čak 112 830

obitelji s troje ili više djece 
u kojima živi gotovo 

600 000 članova?4
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1039

544

267

Jedan od naših ciljeva je predstavljanje i
umrežavanje 3plus obitelji u Hrvatskoj, ali i
unaprjeđenje zakonodavnog, institucionalnog,
financijskog i strateškog okvira u korist obitelji, 
a posebno onih s troje ili više djece. Sve to je
nemoguće bez vjernih članova – 3plus obitelji koje
vjeruju da su djeca najbolje ulaganje u budućnost.

REDOVNI ČLANOVI TEMELJ SU NAŠE UDRUGE

RASTEMO I
POSTAJEMO SVE

PREPOZNATLJIVIJI!
PRIDRUŽITE SE!
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BROJ UČLANJENIH 3PLUS OBITELJI                                 1844

UKUPNO ČLANOVA (RODITELJA)                                    3600

UKUPNO SVIH ČLANOVA OBITELJI                                  10505

REDOVNI ČLANOVI NA DAN 31.12.2022.  

31.12.2018.          31.12.2019.         31.12.2020.         31.12.2021.           31.12.2022.

BROJ 3PLUS OBITELJI  UČLANJENIH U UDRUGU
Obitel j i  3plus
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REDOVNI ČLANOVI TEMELJ SU NAŠE UDRUGE
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„Velike obitelji su unikati, 
rijetkost, one su posebne i dar 

su društvu koje obogaćuju svojom
snagom, slogom i podrškom. Kao
majka jedne djevojke i tri dječaka
ponosna sam na njihove uspjehe,
osmijehe i ljubav koju imaju jedni

prema drugima.“

Nikolina J.

Veselimo se
svakoj novoj

točkici na mapi!
 :)

Gradovi/općine u 

kojima žive naši članovi. 

PRONAĐITE SVOJU

TOČKICU!

 

 



REDOVNI ČLANOVI TEMELJ SU NAŠE UDRUGE
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„Za udrugu Obitelj 3plus 
imam samo riječi pohvale. Imaju

programe koji roditeljima pomažu
u odgoju djece. Velika su potpora,

temeljena na istinskim i
 bitnim vrijednostima.“

Dolores N.

„Članstvom u udruzi 
Obitelji 3plus mogu ostvariti 

niz pogodnosti što mi je jako bitno 
kao višečlanoj obitelji. Sviđa mi se što
Udruga organizira edukacije za djecu 
te radionice za roditelje. Smatram da

takvi projekti pružaju zanimljive
aktivnosti koje su nam u današnje

vrijeme prijeko potrebne.“

 Barbara B.



ZAŠTO POSTATI ČLAN?

MAT ćete priliku povezati se s ostalim 3plus obiteljima
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UČLANITE SE!
Ako skrbite za troje ili više

djece do 27 godina starosti,
pozivamo Vas da se
učlanite u udrugu

 Obitelji 3plus

BITELJSKA KARTICA omogućit će vam obiteljske uštedeO
B
I

T
E

LJ
I

ITNO ćete doprinositi aktivnostima za veća prava obitelji

NTUZIJAZAM za promicanje obiteljskih vrijednosti dijelit ćete s ostalim članovima Udruge

EPOTU života u velikim obiteljima moći ćete svjedočiti kroz aktivnosti Udruge

NSPIRIRAT ćete ostale obitelji i pojedince za podršku obiteljima 
s troje ili više djece i razumijevanje života u velikim obiteljima

REBAMO vašu podršku kako bismo zajedno stvarali bolje uvjete života za 3plus obitelji



U PODUPIRUĆE ČLANSTVO UDRUGE
OBITELJI 3PLUS MOGU PRISTUPITI
SVI ONI KOJI ŽELE PODRŽATI
OSTVARENJE NAŠIH CILJEVA I KOJI
MOGU PRIDONIJETI NAŠEM RADU I
RAZVOJU, BILO U FINANCIJSKOM,
MATERIJALNOM, STRUČNOM,
PROMOTIVNOM ILI NEKOM
DRUGOM POGLEDU. 

PODUPIRUĆI ČLANOVI S NAMA GRADE 3PLUS PRIČU
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„Podupirati obitelji s više 
članova je briga za budućnost. 

Osim toga, moja sjećanja na djetinjstvo
vraćaju me u radosnu i brojnu obitelj. Biti
osmo dijete u obitelji za mene je sjećanje

na kvalitetne odnose u obitelji, na
požrtvovne roditelje. Naravno da želim

poduprijeti sve one koji pokušavaju
ostvariti skladan obiteljski život.“

 
Lidija D.

„Sretna sam što u 
Hrvatskoj postoje obitelji

općenito, a posebno one koje
se ne boje života kao što su
obitelji s troje ili više djece.
Moja je želja i molitva da i

moja obitelj postane 
3plus. 😉❤ “

 
Nina F.

Svim našim 
podupirućim članovima 

od srca zahvaljujemo za njihovu
podršku, a posebno što prepoznaju

naš rad i što podupiru sve naše
aktivnosti koje su usmjerene 

na izgradnju boljeg 
društva za obitelji 

s djecom.
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NAJZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI I
ISTAKNUTI DOGAĐAJI U 2022. GODINI

OSVJEŠTAVAMO
I PROMOVIRAMO

•  rast broja partnera uključenih u program „Obiteljska kartica” 
•  rast broja članova Udruge
•  provedba projekta „Kad znam više, činim bolje za svoju obitelj“
•  sudjelovanje u e-Savjetovanju o rodiljnim i roditeljskim potporama 
•  snimanje i objavu video spota za promociju Obiteljske kartice
•  obilježavanje svibnja kao mjeseca obitelji
•  organiziranje darovne kampanje uoči početka nove školske godine
•  predsjednik udruge Obitelji 3plus izabran je za člana Upravnog odbora ELFAC-a
•  pokretanje nove rubrike na našoj web stranici: 3plus PRIČE
•  sudjelovanje na okrugom stolu na temu “Hrvatska izumire, što poduzeti?”
•  promoviranje obiteljskih vrijednosti kroz obilježavanje važnih datuma
•  provedba projekta “Roditeljske vještine za zdrave obitelji”
•  sudjelovanje na konferenciji “Stanovanje i demografija” 
    u Europskom parlamentu

U PETOJ GODINI NAŠEG DJELOVANJA
REALIZIRALI SMO NIZ AKTIVNOSTI I
INICIJATIVA, OD ČEGA POSEBNO ISTIČEMO:



OBITELJSKA KARTICA OMOGUĆUJE
REDOVNIM ČLANOVIMA UDRUGE
OBITELJI 3PLUS POGODNOSTI I
POPUSTE ZA RAZNE KATEGORIJE
PROIZVODA I USLUGA. 
OSTVARITE UŠTEDE U OBITELJSKOM
BUDŽETU UZ PONUDE NAŠIH
PARTNERSKIH PODUZEĆA! 

OBITELJSKA KARTICA

Upotrijebite svoju
obiteljsku karticu koja
vam je dostupna kroz

mobilnu aplikaciju
Obitelji 3plus
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POPUSTI ZA REDOVNE ČLANOVE UDRUGE
VIŠE OD 100 PARTNERSKIH PODUZEĆA
INFORMACIJE O SVIM POGODNOSTIMA
NAJNOVIJE VIJESTI O RADU UDRUGE
OBITELJSKI PROFIL (KAD NE ZNATE       
 GDJE JE OIB VAŠEG DJETETA)

OBITELJSKA KARTICA



OBITELJSKA KARTICA

 100+ 
PARTNERA

+ JOŠ VIŠE OD 90 DRUGIH 
PARTNERSKIH PODUZEĆA

Hvala svim 
društveno

odgovornim
poduzetnicima koji

podupiru 3plus
obitelji!
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Info Planet
IZVORI ŽIVOTA-pjenušci i vina
JADRAN ČARAPE
Kabinet BASELINE 
Kamp BUNJA
Kamp POLARI
Kamp VALKANELA
Kaštel Morosini-Grimani 
KentBank
Klub tajlandskog boksa Nikola Šubić
Zrinski
KOKOLINGO
KvadratPlus projekti
Laudato galerija 
Ljekarna Palac
Maistra
MALI PRINC Varaždin
Mediteran kamp 
MIKAEL, obrt za poduku
Mozaik knjiga
mura pehnec 
NAIA, obrt za proizvodnju i dizajn
NOVE IGRE
OD SRCA SRCU, obrt za proizvodnju
OFTAMOLOŠKA POLIKLINIKA dr.
BALOG 
Optika LINETA
Optika OPTIKON
Optika VISUAL
Optika5 

ORAMA foto i video usluge
Ordinacija dentalne medicine dr. Marko Kravar
Ordinacija dentalne medicine LIPKOVAC
Papirnica M.Kula
Pekara DUBRAVICA
pero
Peugeot
PHYSIO PLUS centar za rehabilitaciju 
Pinchtoys
POLIKLINIKA PERIĆ-STANIČIĆ
Postolar CIPELIĆ
PRIMA
Prirodna kozmetika Mendula
Psihološki centar Carpe Diem
Rent-a-kombi-GLOBUS
Resort AMARIN
Resort BELVEDERE 
Restoran LA PALOMA 
Ribarska kuća ILOK
SIGA
Studio ALLURE
Studio ljepote Marita 
Svijet prirode
ŠKOLSKA KNJIGA
Terme SVETI MARTIN
TOKIĆ
TRCZ AUTOMOBILI
VIRTOGRAD (Udruga Put do uspjeha)
Watch-A-Porter
Zdravstvena ustanova Vaš Pregled

OBITELJSKA KARTICA
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CROATA 
CrossFit Split
CURAPROX 
Cvjećarna ĐARDIN
DENTAL CENTAR ČES
DIAS TRAVEL
ĐURĐEK logopedski kabinet
E-mobile 
EdukaCentar 
EDukOS -Centar edukacija j.d.o.o.
EGMONT
EVENIO
Family hotel AMARIN
FJOK,obrt
Frizerski salon DORIS
FRODDO
GEOINFO
GHETALDUS OPTIKA d.d.
Glas Koncila
Grebengradska MEDNA HIŽA 
Gumiimpex-GRP 
HD CREATIVE, obrt za frizerske
usluge, vl. Daniela Lekić
HEMA sport
HEP Opskrba
HOBI CENTAR
HOLSPICO 
Hotel PAX
Igraonica PIKULA
Igraonica ŠARENI BALON

A1 Hrvatska
ADRIA OIL
Adventure park SKY Fox
ALPHA-M
Amadria Park
Arhitektonski ured SISTEM DVA
Autoškola TREND
BABY CENTER 
BIOmedis
BIOVITALIS 
BTravel
Centar PROVENTUS 
Citroen

POSEBNE PONUDE SVIH NAŠIH
PARTNERA MOŽETE PRONAĆI NA

obitelji3plus.hr/obiteljska-kartica
!!!

HVALA NAŠIM
PARTNERIMA!

http://www.obitelji3plus.hr/obiteljska-kartica
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PROVELI SMO PROJEKT 
"KAD ZNAM VIŠE, ČINIM BOLJE ZA SVOJU OBITELJ"

Svih šest video predavanja dostupno je
na YouTube kanalu udruge Obitelji 3plus. 

Roditeljstvo je uloga 
kroz koju rastemo i razvijamo se. 

Ona uključuje svakodnevni trud i rad,
 jer naša djeca su neprocjenjiva nagrada.
Kako bismo podržali i osnažili roditelje,

proveli smo projekt “Kad znam više,
činim bolje za svoju obitelj”. Projekt je
realiziran u partnerstvu s Centrom za

otkrivanje talenata i cjeloviti razvoj djece
i mladih – TalentLab, a uz financijsku

potporu Grada Zagreba.

https://www.youtube.com/channel/UC_-gT_CXAeUxQQlHzGHLgVg
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OBILJEŽILI SMO MJESEC OBITELJI

Cijeli mjesec svibanj 
slavili smo MJESEC OBITELJI

 jer nama 3plusovcima jedan dan nije
dovoljan! Mjesec obitelji obilježili smo

zanimljivim pričama 3plus obitelji,
organizirali smo nagradne natječaje

u suradnji s našim partnerima 
i još mnogo drugih 

zanimljivosti. 



1.

2.

3.

4.

5.

6.

Utvrditi izuzeće od gubitka prava na potpore za hrvatske državljane koji
 su morali otići na rad u inozemstvo, a protekom određenog vremena 
žele se vratiti u Republiku Hrvatsku.
Smanjiti vrijeme evidencije u registru nezaposlenih HZZ-a, posebice mladima
koji planiraju obitelj, s važećih najmanje 9 mjeseci na najmanje 3 mjeseca.
Predlažemo da zaposleni ili samozaposleni otac ima pravo biti oslobođen 
od rada na 30 radnih dana u slučaju rođenja blizanaca, trojki 
ili istovremenog rođenja više djece.
Predlažemo da se uvedu ograničenja kojim minimalna naknada ne može 
biti niža od minimalnog iznosa neto plaće za samozaposlene roditelje.
Nove izmjene ne predviđaju porast naknade za roditelje troje ili više djece,  
a koji koriste roditeljski dopust duže od godine dana. Predlažemo da se
za takve roditelje, u vidu demografske mjere, iznađu rješenja za podršku 
na način da za vrijeme cijelog rodiljnog i roditeljskog dopusta naknada 
bude prosjek plaće roditelja koji koristi dopust ili barem minimalna plaća.
Da se naprave izmjene u nacrtu novog Zakona kako bi za zahtjeve 
za ostvarivanje prava koji nisu okončani do dana stupanja na snagu
 novog Zakona vrijedila novostečena prava koja su povoljnija za korisnike.

PRIJEDLOZI UDRUGE OBITELJI 3PLUS O
RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA
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Aktivno 
smo sudjelovali u 

e-Savjetovanju Nacrta 
prijedloga Zakona o 

izmjenama i dopunama 
Zakona o rodiljnim

 i roditeljskim 
potporama

ŠTO SMO 
TRAŽILI ZA 

3PLUS OBITELJI?



18

SUDJELOVALI SMO NA OKRUGLOM STOLU U HRVATSKOM
SABORU NA TEMU “HRVATSKA IZUMIRE, ŠTO PODUZETI?”

Predsjednik udruge Obitelji 3plus dr. sc. Ivan Malbašić
među ostalim je naglasio kako je za hrvatsku demografiju
od presudne važnosti prepoznavanje obitelji kao našeg
najvećeg nacionalnog blaga. Istaknuo je da je rađanje
trećeg djeteta u obitelji jamstvo opstojnosti svakog
naroda te kako su dobro promišljene mjere obiteljske i
demografske politike ključ rješavanja problema koji je
trenutno gorući u Hrvatskoj. Na Okruglom stolu su iz
udruge Obitelji 3plus, uz predsjednika Udruge, sudjelovali
i dopredsjednica Udruge Đurđica Mostarčić te član
Upravnog odbora Udruge dr. sc. Kristian Jambrošić.
 

U organizaciji Kluba 
zastupnika Mosta, 12. srpnja

 u Hrvatskom Saboru održan je
Okrugli stol na temu „Hrvatska
izumire, što poduzeti?”. Okrugli

stol otvorio je saborski zastupnik
Marin Miletić, koji je istaknuo 

da je demografska kriza 
najveća kriza nakon 
Domovinskog rata. 
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Znatno bolje
usklađivanje obiteljskoga
i profesionalnoga života
u vidu stimuliranja rada
na pola radnog vremena

za roditelje s troje 
ili više djece

 

I OVOM PRILIKOM PODSJETILI SMO
SUDIONIKE NA MJERE OBITELJSKE
POLITIKE KOJE VEĆ DUŽE VRIJEME
PREDLAŽE UDRUGA OBITELJI 3PLUS:

OKRUGLI STOL U HRVATSKOM SABORU NA TEMU
“HRVATSKA IZUMIRE, ŠTO PODUZETI?”

Pronatalitetni
 dodatak kao

financijska stimulacija
za treće i četvrto dijete

za sve roditelje
 

Usvajanje
univerzalnog 

dječjeg 
doplatka

 

Novi model
 financiranja dječjih

vrtića, i to na način kako
je riješeno financiranje

osnovnoškolskog i
srednjoškolskog

obrazovanja
 



PRVI SPOT UDRUGE OBITELJI 3PLUS 
O OBITELJSKOJ KARTICI

OBITELJSKA KARTICA udruge Obitelji 3plus
omogućuje obiteljima s troje ili više djece
pogodnosti i popuste za razne kategorije
proizvoda i usluga. 

NAŠ PRVI PROMOTIVNI SPOT POKAZUJE
ZAŠTO JE OBITELJSKA KARTICA SINERGIJA
PODUZETNIKA I 3PLUS OBITELJI. 

Poduzetnici kroz ovaj društveno odgovorni
projekt konkretno i izravno podupiru 3plus
obitelji te tako olakšavaju njihovu svakodnevicu.

Spot je dostupan
na YouTube kanalu

udruge Obitelji
3plus!
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https://www.youtube.com/watch?v=0jwWeS1U4gQ


U kampanji su 
sudjelovali naši partneri 

Froddo, Evenio, Biovitalis i
Papirnica M.Kula, te podupiratelji

naše Udruge poduzeća 
Mar-Mar, Fokus i Kraš.
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DAROVNA KAMPANJA UOČI
POČETKA NOVE ŠKOLSKE GODINE

Tijekom mjeseca kolovoza obilježili smo
dolazak nove vrtićke i školske godine
kampanjom pod sloganom „Zabava i učenje
sve su bliže, iz Obitelji 3plus pomoć stiže“.
U suradnji s partnerskim poduzećima naše
Obiteljske kartice i donatorima organizirali
smo darivanja naših članova na društvenim
mrežama Facebook i Instagram. 

„Moja obitelj je 
velika i svi se moji prijatelji 

čude jer imam tri brata i sestru, 
a ja to i ne primjećujem i drago

mi je da uvijek imam 
nekoga uz sebe.“

Jakov, 9 godina 



PREDSJEDNIK UDRUGE OBITELJI 3PLUS IZABRAN
JE ZA ČLANA UPRAVOG ODBORA ELFAC-A
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U Pragu je 22. studenoga održana Glavna skupština Europske konfederacije velikih obitelji 
– ELFAC-a. Glavnu skupštinu ELFAC-a čine izabrani predstavnici svih članica ELFAC-a, 
a udrugu Obitelji 3plus predstavljao je predsjednik udruge dr. sc. Ivan Malbašić.  Za nove
članove tog najvišeg upravljačkog tijela ELFAC-a izabrani su Kinga Joó iz Mađarske udruge
NOE te dr. sc. Ivan Malbašić iz hrvatske udruge Obitelji 3plus. Izbor predsjednika udruge
Obitelji 3plus u Upravni odbor ELFAC-a ujedno je i priznanje radu udruge Obitelji 3plus koja 
je u manje od pet godina od osnutka postala prepoznatljiva organizacija koja podržava i
okuplja velike obitelji te doprinosi stvaranju boljih uvjeta života za 3plus obitelji u Hrvatskoj.



Želja nam je 
donositi stvarne priče 
iz života velikih obitelji,
dijeliti s vama korisne
informacije i inspirirati

vas za neke nove
korake.
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Životi velikih obitelji 
bogati su, a istovremeno i 

zahtjevni. Svaki novi život piše svoju
priču i kreira novu stvarnost. Zajedno s
našim članovima želimo stvarati nove

priče i dašak 3plus života dijeliti 
sa svijetom kroz našu novu 

rubriku 3plus PRIČE.
 
 
 
 
 
 

NOVA RUBRIKA NA NAŠOJ WEB
STRANICI:  3PLUS PRIČE



Organizirali smo i proveli projekt „Roditeljske
vještine za zdrave obitelji“ s ciljem osnaživanja
obitelji s područja grada Zagreba za očuvanje i
unaprjeđenje zdravlja svih članova obitelji. Kroz
projekt smo organizirali dva obiteljska treninga –
jedan edukativni trening za obitelji s malom
djecom koji može odraditi svaka obitelj. 
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PROVELI SMO PROJEKT 
"RODITELJSKE VJEŠTINE ZA ZDRAVE OBITELJI"

Treninzi su dostupni
na YouTube kanalu

udruge Obitelji
3plus!

https://www.youtube.com/channel/UC_-gT_CXAeUxQQlHzGHLgVg
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KONFERENCIJA "STANOVANJE I
DEMOGRAFIJA" U EUROPSKOM PARLAMENTU 

Član Upravnog odbora udruge Obitelji 3plus dr. sc. Zlatko Stapić sudjelovao je
16. studenoga u Bruxellesu na konferenciji u Europskom parlamentu na temu
„Stanovanje i demografija“. Na konferenciji je prezentirao rezultate istraživanja
na temu stanovanja i energetske tranzicije koje je Udruga provela.

Na konferenciji u 
Europskom parlamentu 

smo prezentirali rezultate
istraživanja koje je provedeno u
obiteljima s troje ili više djece.

Oni nedvojbeno pokazuju da su
energetska tranzicija i obnova

važan čimbenik u podizanju
kvalitete života višečlanih

obitelji, a za što se i mi kao
Udruga zalažemo.



I u 2022. godini kontinuirano smo
osvješćivali javnost o potrebama,
specifičnostima i pozitivnim
primjerima života u 3plus obitelji,
obogaćujući medijski prostor. 
I dalje ćemo se zalagati za
društveno okruženje koje čuva
 i njeguje obiteljske vrijednosti 
te podržava i osnažuje one koji 
se odluče za troje ili više djece. 
Zahvaljujemo svim medijima 
koji nas podupiru i na taj način
zajedno s nama promoviraju
obitelji s djecom!
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PREDSTAVLJAMO 3PLUS OBITELJI
U MEDIJSKOM PROSTORU 
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REDOVITO SMO KOMUNICIRALI S NAŠIM
ČLANOVIMA I DRUGIM JAVNOSTIMA

DRUŠTVENE MREŽE i YOU TUBE 

VIBER KANAL OBITELJI 3PLUS

NEWSLETTER

https://www.youtube.com/channel/UC_-gT_CXAeUxQQlHzGHLgVg


RAD UPRAVNOG ODBORA
UDRUGE U 2022. GODINI

Udruga Obitelji 3plus okuplja
obitelji s troje ili više djece iz svih
krajeva Hrvatske, a svaka
učlanjena obitelj naša je posebna
vrijednost. Ipak, motor koji pokreće
cijelu Udrugu i koji je inicijator
najvažnijih projekata i događaja je
Upravni odbor Udruge, sačinjen
od petero obiteljskih entuzijasta.
Tijekom 2022. godine Upravni
odbor udruge Obitelji 3plus održao
je ukupno jedanaest sjednica, 
a članovi Upravnog odbora u
svakodnevnom su kontaktu na
različite načine, od telefona, e-
maila i Vibera do Zooma i 
drugih komunikacijskih alata.
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DR. SC. KRISTIAN JAMBROŠIĆ

ĐURĐICA MOSTARČIĆ, DOPREDSJEDNICA UDRUGE

DR. SC. IVAN MALBAŠIĆ, PREDSJEDNIK UDRUGE

IVONA BIŠĆAN

DR. SC. ZLATKO STAPIĆ

ČLANOVI

 UPRAVNOG ODBORA

UDRUGE OBITELJI

3PLUS U 2022. GODINI 

(S LIJEVA NA 

DESNO):



PRIHODI I  RASHODI
U 2022. GODINI

PRIHODI U 2022.  GODINI
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UKUPNO PRIHODI                                     242.179,00 KN
 

RASHODI U 2022.  GODINI

UKUPNO RASHODI                                    198.038,00 KN
 

Bruto plaće i ostali rashodi za radnike            
 

Rashodi amortizacije
 

Prihodi od građana i kućanstava             
 

Prihodi od financijske imovine
(kamate i pozitivne tečajne razlike)
 

Vlastiti prihodi
 

Rashodi za usluge, telefon, zakup                      
prostora, promidžbu i informiranje                        
 

Financijski i ostali (nespomenuti)              
rashodi, bankarske usluge, donacije
 

Prihodi od trgovačkih društava            
i ostalih pravnih osoba
 

Naknade ostalim osobama                                
izvan radnog odnosa
 

Rashodi za materijal, energiju                              
i uredski materijal

110.859,00 kn
 

2.346,00 kn
 

20.190,00 kn

52.084,00 kn

1.822,00 kn
 

7.237,00 kn

Prihodi od članarina i članskih doprinosa           
 

Prihodi od donacija iz proračuna
 

59.610,00 kn

28.351,00 kn

122.287,00 kn

6.772,00 kn
 

44,00 kn
 

25.115,00 kn

Naknade troškova radnicima 3.500,00 kn
 



POZIVAMO VAS DA BUDETE 
PODUPIRATELJ VELIKIH OBITELJI

Hvala Vam 
na podršci!
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Vjerujete li u 
vrijednost i važnost
ovoga što radimo?

Poduprite 3plus obitelji
svojom donacijom,

sponzorstvom ili
partnerstvom!

KAKO DONIRATI?

Svoju donaciju možete uplatiti 
na transakcijski račun udruge: 
OBITELJI 3PLUS, 10000 Zagreb
IBAN: HR0323600001102677110
svrha uplate: Donacija.

KAKO POSTATI SPONZOR?

Budite naš sponzor i doprinesite stvaranju boljih uvjeta
života za obitelji u Hrvatskoj, a osobito onih s troje ili više
djece. Time ćete pokazati svoju društvenu odgovornost i
dati podršku obiteljima, a Vašu podršku i brend ćemo
promovirati putem naših aktivnosti. Javite nam se na
info@obitelji3plus.hr.

KAKO SE UKLJUČITI U PROJEKT 
OBITELJSKA KARTICA?

Postanite partner u projektu Obiteljska kartica – jedinog projekta
u Hrvatskoj koji izravno pomaže obiteljima s troje ili više djece,
kako biste omogućili da svakodnevnica tih obitelji bude lakša 
i veselija upravo zahvaljujući Vašoj podršci. Javite nam se na
info@obitelji3plus.hr.



VAŽNA NAM JE PODRŠKA DRUŠTVA
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Udruga 
Obitelji 3plus

 je korisnik institucionalne 
podrške Nacionalne zaklade
za razvoj civilnoga društva

za stabilizaciju i razvoj
udruge



 Obitelji s troje 
ili više djece stvaraju 

sigurnu i podržavajuću
okolinu za svoju djecu, učeći
ih životnim vrijednostima i

pripremajući ih za 
budućnost. 



www.obitelji3plus.hr

PUNI NAZIV UDRUGE
Udruga obitelji s troje ili više djece

E-MAIL
info@obitelji3plus.hr

PRATITE NAS NA

NAŠA JE VIZIJA DRUŠTVO 
KOJE SE BRINE O OBITELJIMA, 
A OSOBITO O OBITELJIMA 
S TROJE ILI VIŠE DJECE.

Sve najvažnije
informacije o našim

aktivnostima čitajte na
www.obitelji3plus.hr
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http://www.obitelji3plus.hr/
https://www.instagram.com/obitelji3plus/
https://www.facebook.com/obitelji3plus/
https://www.linkedin.com/company/12986276
https://www.youtube.com/channel/UC_-gT_CXAeUxQQlHzGHLgVg
https://invite.viber.com/?g2=AQA%2B5Wj8WMtP%2BEtxRqzrXWRmh5zYUPInzJc0sD4f69BfayEfsxy%2BDkv80k2OsdEo
https://twitter.com/obitelji3plus
http://www.obitelji3plus.hr/

