
РСЕ: Објављен видео у коме наводно припадник Руске војне обавештајне службе (ГРУ) даје мито српском агенту – "високо позиционираном службенику"
среда, 20 новембар 2019 09:01

На друштвеној мрежи Јутјуб (YоуТубе) 17. новембра објављен је видео у коме наводно
припадник Руске војне обавештајне службе (ГРУ) даје мито “српском агенту – високо
позиционираном службенику”.

  

  

На видео снимку види се сусрет двојице мушкараца на паркингу, одакле обојица одлазе
до аутомобила једног од њих двојице. Наводни “руски обавештајац” даје пластичну кесу
“српском агенту”, који ту кесу оставља у паркираном аутомобилу. Двојица мушкараца
затим одлазе у оближњи кафић, након чега се растају. Када мушкарац, означен у опису
видеа као “српски агент”, након састанка оде до свог аутомобила и отвори пластичну
кесу коју је добио, у њој налази коверту са новцем.

  

Аутентичност видеа, као ни то када је видео снимак настао, Радио Слободна Европа
(РСЕ) није могао да утврди.
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"Белингкат": Човек на снимку је руски дипломата у Србији

  

Видео, према анализи коју је дао Христо Грозев, новинар Беллингцат истраживачке
отворене платформе, приказује заменика руског изасланика одбране у Србији, иначе
припадника Руске војно обавештајне службе (ГРУ).

  
  

Appears that - despite popular belief - some people in Serbian intel/law enforcement is not too
happy with GRU's activities in Serbia. This video of a GRU officer allegedly bribing an unnamed
Serbian official was leaked to news media today https://t.co/QcIHkFWOIn

  — Christo Grozev (@christogrozev) November 17, 2019    

Грозев наводи да је у питању Георги Клебан (Georgy Viktorovich Kleban), као и да је
његов идентитет утврдио путем алатке за упоређивање лица “Microsoft Azure”.

  

Према писању Грозева, адреса на којој је Клебан пријављен јесте адреса на којој се
налази Општа војна академија, што ни на који начин не упућује на то да је Клебан
припадник ГРУ-а. Међутим, Клебанова супруга, како наводи Грозев, пријављена је на
адреси дома руске специјалне војне јединице “Спецназ” (скраћено од “Spetsialnoye
nazhacheniye”, у преводу “специјалне намене), која се доводи у везу управо са војно
обавештајном службом ГРУ.

  

Шта знамо?

  

Током новембра особа под корисничким именом "кдјуеy" отворила је налог на Твитеру
(Twitter). Без једног пратиоца или особе коју прати "кдјуеy" је објавио видео са свог Јутјуб
налога, креираног 17.11.2019. у 16:30.
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  У видео снимку су приказане две особе које се сусрећу на паркингу током једне јесење,кишне вечери.  Након првог твита са видеом "кдјуеy" је на Твитеру означио бројне медијске куће,почевши од локалних београдских медија, преко регионалних медија из Босне иХерцеговине, Хрватске, Македоније, Чешке, Мађарске, али и амерички CNN и друге.  "Руски шпијуни корумпирају Србију. Ово је видеозапис припадника главне обавјештајнеуправе руске војне полиције (ГРУ) пуковника Георгија Викторовича Клебана како плаћасвог српског агента који је високопозиционирани српски службеник. Клебан ради уруској амбасади у Београду", стоји у једном од твитова написаних на енглеском језику.  Према информацијама које се налазе у видео снимку, састанак је одржан у општиниЗемун у Београду.  Две особе, од којих је једна како је утврдио Грозев, руски службеник Клебан, састају сена паркингу. Клебан носи кесу у руци. Двојица мушкараца потом одлазе до другогаутомобила при чему, за сада непозната особа узима кесу и ставља је у ауто, након чегаособе одлазе у кафић “Brewpub Crna Ovca”, који се налази у Земуну.  

  Кратком претрагом на интернету установљено је да се овај кафић заиста налази уЗемуну.  Анализом обележја паркинга на којем су се особе састале, установљено је да се ради оПаркингу “Капетанија Паркинг Лот” који се налази на три минуте удаљености од кафића.  Лице једне од особа је заштићено, као и регистарске таблице аута. Током видео снимкавиди се размена кеса.  Како је у Министарству спољних послова потврђено за РСЕ, Георги Клебан је био напозицији помоћника изасланика одбране при Амбасади Русије у Београду, али је са тепозиције одјављен у јуну 2019.  Клебан се тако, како нам је објашњено у МСП-у, не налази на дипломатској листиактивних дипломатских представника страних држава у Србији, доступној на сајтуминистарства, која је последњи пут ажурирана 15. новембра 2019.  Клебаново име појављује се на сајту Министарства одбране Србије у вести од 23.октобра 2017. када је Клебан, како је наведено, као представник Изасланства одбранеРуске Федерације поводом Дана ослобођења Новог сада у том граду обишао гробовешесторице морнара Црвене армије који су погинули у борби за ослобођење.  Име Георгија Клебана као представника Изасланства одбране Русије појављује се насајту Министарства одбране Србије у вести од 23. октобра 2017.  Шта не знамо?  Аутентичност видео снимка није потврђена. Нема ни потврђених информација о томекада је видео снимак настао, ко је аутор снимљеног материјала и за које потребе јевидео снимљен. Непознато је и о каквом је новцу реч, односно за шта је он датнепознатој особи на снимку.  
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  Такође је напознат идентитет друге особе на снимку, која је у опису видео означена као“српски агент”.  РСЕ се овим поводом обратио и Амбасади Русије у Београду са питањима – да ли могуда потврде да је особа на видео снимку објављеном на Јутјубу Георги Клебан, који јењегов тренутни статус и да ли је Амбасада била упозната са активностима Клебана којесе виде на снимку. Одговор до објављивања овог текста нисмо добили.  (Радио Слободна Европа)  
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