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У згради Филмских новости дошло је до инцидента због дугова Наше Балкан телевизије.
Филмске новости желе да наплате дуговања од пре пет година конфискацијом
телевизијске опреме. Директорка програма тврди да је у питању политички напад због
уређивачке политике и да они нису наследници дугова, већ да само користе исту
фреквенцију на истој адреси.
Спор по којем Наша Балкан телевизија на име неплаћених кирија и других пратећих
трошкова дугује Филмским новостима близу 10 милиона и 700 хиљада динара, екалирао
је доласком извршитеља који су пописали имовину Наше Балкан визије.

"Наше сумње су да је опрема која се налази унутра есенцијално основно власништво
Наше Балкан телевизије, а не Наше Балкан визије. Желимо да се утврди само провером
опреме, провером опреме, пописом и њиховим доказом који је проверљив да су они
власници, да је Визија власник опреме. Ако је тако, ја ћу се извинити и сносити
косенквенце за то, ако сам их узнемирио и на било који начин довео у питање неко
њихово право. Ако није тако, ми ћемо пописати садас опрему и ако у законском року не
докажу власништво над опремом, ми ћемо је конфисковати", рекао је за Н1 Владимир
Томчић, директор Филмских новости.

С друге стране Из Наше Балкан визије кажу да су од претходне телевизије здржали
само фрекфенцију, те да су у питању два различита правна лица. Они наводе да у овом
случају нису дужни да враћају тај дуг и да се овај спор води по политичкој основи.
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"Напади се и даље настављају, хоће да нам затворе телевизију, бесправно кажем, ја сам
све папире показала. Ово су просторије Мухедина Хоџића који живи у Берлину и сва
опрема која се унутра налази је његово приватно власништво и нема никакве везе са том
Нашом Балкан телевизијом. Ово је Наша Визија, друго правно лице, само иста адреса.
Али напади на нашу телевизију, као што видите и даље се настављају, каже Снежана
Милетић.

Након што су извршитељи обили браву Наше Балкан визије дошло је и до вербалног
спора између двеју супротних страна.

"Ко овде одређује да није дозвољено снимање? Ко сте ви, ушли сте код нас! Дозвољено
је снимање, свуде је дозвољено снимање, не можете ви! С којим правом? Како он може
да каже да је недозвољено снимање на Нашој телевизији", питала је директорка
програма Наше визије.

Недуго затим, појавили су се и потпредседник Народне странке Никола Јовановић и
председник општине Стари град Марко Бастаћ, који, како кажу, пружају подршку Нашој
Балкан визији, јер сматрају да наше друштво треба да има слободне медије где може да
се чује дугачије мишљење.

"Платите неспорни дуг и нико вам неће и нико Вам неће дирати оффице", казао је
директор Филмских новости, а Милетић одговара да су они друга фирма.

Извршитељи су пописали спорну опрему и за сада се још увек налази у просторијама
Наше Балкан визије, све док надлежни органи не утврде коме она заиста припада, на
основу чега ће бити одређено да ли ће евентуалним конфисковањем бити враћен
споран дуг.
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