
На друштвеним мрежама објављени снимци на којима функционер „Српске листе“ Игор Симић и председник општине Зубин Поток Срђан Вуловић током ноћи обезбеђују несметан пролаз и смену јединица РОСУ
уторак, 21 септембар 2021 10:33

На друштвеним мрежама објављени су снимци на којима се види како високи
функционер „Српске листе“ Игор Симић и председник општине Зубин Поток (у тзв.
„косовском систему“) Срђан Вуловић током ноћи обезбеђују несметан пролаз и
смену јединица РОСУ на административним прелазима Брњак и Јариње.

  

  

На једном од снимака се види и да Срђан Вуловић руком даје знак особама које стоје
крај паркираних возила, након чега припадници специјалних јединица тзв. „косовске
полиције“ под пуном опремом и са дугим цевима несметано пролазе кроз „барикаде“.
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„Вуловић обезбеђује Росу да замене смену (да дођу нови свежи). Збогом памети. Народе
не наседајте на њихов договор“, написао је на Фејсбуку Иван Милетић.

  

  

 2 / 3



На друштвеним мрежама објављени снимци на којима функционер „Српске листе“ Игор Симић и председник општине Зубин Поток Срђан Вуловић током ноћи обезбеђују несметан пролаз и смену јединица РОСУ
уторак, 21 септембар 2021 10:33

  

Бивши одборник општине Северна Митровица (у „косовском систему“) Марко Јакшић
прокоментарисао је да је после објављених снимака све јасно: „Игрокази обе стране
трајаће још неки дан, на крају ће реципроцитет бити укинут али после укидања КМ
таблица, и дозволе да РКС иду по остатку Србије без ЗСО“, написао је Јакшић.

  

  
  

Што се мене тиче после ове фотке из снимка са Јариња од синоћ све ми је јасно. Игор
Симић у "пратњи" смене специјалаца. Игрокази обе стране трајаће још неки дан, на крају
ће реципроцитет бити укинут али после укидања КМ таблица, и дозволе да РКС иду по
остатку Србије без ЗСО pic.twitter.com/NtQ8IXUdwz

  — Марко Јакшић (@jaksicmarko) September 21, 2021    

(НСПМ)
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