
 

Hrvatska izvještajna novinska agencija Hina 

Marulićev trg 16 

10000 Zagreb 

n/r glavnog urednika 

g. Serđo Obratov 

 

 

U Zagrebu, 8. rujna 2017. 

 

Predmet: Zahtjev za objavljivanjem odgovora sukladno odredbama Zakona o medijima (NN 

br. 59/2004, 84/2011 i 81/2013) 

 

Poštovani, 

 

obraćam Vam se radi vijesti objavljene na internetskoj stranici Hine, dana 8. rujna 2017, u 13:22 

sati. Vijest je objavljena pod naslovom „ISPRAVAK VIJESTI: Fališ: Okrugli stol 'Ima li Bog 

crkvu?'“, izvor Hina. 

 

Hina je prenijela niz neistina koje je na okruglom stolu "Ima li Bog crkvu" u petak u 

Šibeniku, u sklopu Druge večeri Festivala alternative i ljevice Šibenik,  iznio g. Nebojša Zelić. G. 

Zelić je iznio niz neistina o udruzi U ime obitelji, pa Vas sukladno odredbama članka 56. Zakona o 

medijima (NN br. 59/2004, 84/2011 i 81/13), pozivam da objavite sljedeći odgovor: 

 

„1. Nije istina da udruga U ime obitelji ne zagovara zajedništvo u religijskom i 

nacionalnom identitetu – zagovara zajedništvo među svim građanima RH koje se temelji na 

poštivanju temelja pluralnog društva – uvažavanju činjenica, argumenata i postizanju suglasja u 

donošenju odluka uporabom demokratskih mehanizama odlučivanja. 

 



 

2. Nije istina da udruga U ime obitelji bilo kome “oduzima prava”, upravo suprotno – 

zalaže se za jednaka prava svih građana na iznošenje svog mišljenja, za legitimne i 

nediskriminirajuće vrijednosti i to u području zaštite i promicanja braka i obitelji kao temeljne 

jedinice svakog društva, pravo djeteta na oca i majku, pravo radnika na slobodnu ili odlično 

plaćenu nedjelju, pravo birača da izravno izabiru svoje političke predstavnike, pravo poduzetnika 

na tržišno natjecanje slobodno od korupcije itd. 

 

3. Nije istina da U ime obitelji krši “povijesno liberalna prava” – upravo suprotno, U ime 

obitelji se zalaže protiv nametanja redefinicije kulture i društva od strane manjine. U svim 

demokratskim društvima većina donosi odluke, dok u totalitarnim režimima manjina donosi 

odluke na štetu većine. 

 

Udrugu U ime obitelji zabrinjava izvrtanje dobro poznatih, osnovnih činjenica od strane g. 

Zelića, iznošenje neistina o udruzi U ime obitelji na temelju, pretpostavljamo, osobnih predrasuda 

g. Zelića i onda odluka Hina-e da lako provjerljive neistine selektivno prenosi.“ 

 

Zahvaljujem unaprijed, 

 

S poštovanjem, 

 __    

Željka Markić, dr.med. 

predsjednica Udruge U ime obitelji 

 


