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Рат у Украјини. Дневни извештај. Дан 107 
Припремиле Софија Олијник и Маријана Завијска  
 
Спољна политика. Лидери политичких група Европског парламента позвали су шефове земаља чланица ЕУ да на 
самиту који ће се одржати у Бриселу од 23. до 24. јуна донесу одлуку о давању статуса кандидата за чланство у ЕУ 
Украјини, Молдавији и Грузији. У међувремену, Олха Стефанисхина, потпредседница владе за европске и 
евроатлантске интеграције, каже да постоје три земље у блоку ЕУ, не наводећи имена, које се противе статусу 
кандидата за ЕУ за Украјину. Међутим, према њеном мишљењу, чак и за њих ће током јунског самита бити тешко 
да гласају „не“. Блумберг извештава да би коначно мишљење Европске комисије, чак и ако је позитивно, требало 
да добије одобрење држава чланица пре него што Украјини званично буде додељен статус. 

Савет ЕУ разменио је мишљења о одговарајућим правосудним реакцијама у контексту рата у Украјини. У погледу 
заштите права деце, Савет позива државе чланице да развију политике за спровођење права све деце без 
дискриминације, да повећају напоре за спречавање и борбу против свих облика насиља над децом, и др. Министри 
правде ЕУ постигли су делимичан споразум о директиви о еколошким злочинима. На листу кривичних дела против 
животне средине биће додато 11 нових категорија, што омогућава проширење и појашњавање обима понашања 
које је забрањено јер штети животној средини. 

Литвански Сеимас одобрио је резолуцију којом се обавезује да ће подржати Украјину ка победи и потпуном 
обнављању територијалног интегритета. Посланици позивају да се не разматра ублажавање санкција Русији и 
Белорусији све док Русија безусловно не оконча рат против Украјине и повуче окупационе трупе и до обнове 
територијалног интегритета Украјине. 

Европска комисија је најавила иницијативу у оквиру програма Европског савета за иновације за 2022. годину, 
осмишљену да понуди подршку украјинској иноваторској заједници у износу од 20 милиона евра у бесповратним 
средствима. Иницијатива ће обезбедити директну финансијску подршку до 60.000 евра за најмање 200 украјинских 
технолошких стартапа који остају и раде у Украјини, као и за оне који су током рата насилно пресељени у ЕУ. 

Сигурност хране. Украјински председник Володимир Зеленски је у обраћању министарском савету ОЕЦД-а позвао 

да се Русија искључи из Организације за храну и пољопривреду Уједињених нација. Председник је још једном 
истакао улогу Москве у тренутној прехрамбеној кризи, с обзиром на њену улогу у блокирању црноморских 
поморских путева за извоз житарица. У свом обраћању на Тајм100 гала догађају у среду, он је упозорио да је свет 
на ивици „ужасне кризе хране“. 

Кремљ је саопштио да није постигнут договор са Турском о извозу украјинских пошиљки житарица преко Црног 
мора. Турска се залагала за постизање споразума између Русије и Украјине за ублажавање глобалне прехрамбене 
кризе преговарањем о безбедном пролазу за жито заглављено у црноморским лукама, али њени напори су наишли 
на отпор. Украјина тврди да Русија намеће неразумне услове, а Кремљ да испорука зависи од укидања санкција. 

Украјина и њени западни савезници боре се да неутралишу најновију руску офанзиву — кампању дрских лажи у 
којој се Москва приказује као невина страна у поморској блокади Црног мора која подстиче глобалну прехрамбену 
кризу. Лавров је пут у Анкару искористио да изнесе лажну тврдњу: „Руска Федерација не ствара никакву препреку 
за пролазак бродова или пловила... Ми ништа не спречавамо “. — преноси ПОЛИТИКО. 

То сада постаје обележје међународне комуникације Москве. У руској верзији, Украјина је одговорна за блокаду јер 
је минирала луку Одеса и — такође нетачно — западне санкције заустављају токове житарица. Чињеница да је 
цела криза настала због руске инвазије и поморске блокаде се игнорише. „Они заправо не преговарају; они 
постављају свој антизападни наратив“, рекао је заменик украјинског министра економије Тарас Качка. 

Градови под нападом. Луганска област. Борбе за Северодоњецк се настављају. Руске снаге су уништиле велики 
спортски комплекс, Ледену палату. Гувернер региона га назива поносом града у коме је скоро 5.000 људи могло да 
присуствује догађајима. Још један напад забележен је у фабрици амонијака „Азот“. У Доњецкој области у току једног 
дана оштећено је 17 објеката, укључујући 4 приватне и 2 стамбене зграде, фарму, индустријско предузеће, 
железничке шине и просторије железничке станице „Фенолна“ и друге. Редовно гранатирање забележено у 
областима Харкова и Николајева. Руске снаге бацају гранате из дронова на погранична села Сумске области. У 
Дњепропетровској области, руске снаге су гранатирале три заједнице које се граниче са Херсонском регијом. Још 
један ракетни напад забележен је у округу Дњепар. 

Градови под окупацијом. Маријупољ. Руске власти разматрају 'разминирање' територије од стране заробљених 
Украјинаца, наиме да заробљене цивиле пусте у минска поља, каже Служба безбедности Украјине, називајући то 
„природним деминирањем“. Упоредо са деминирањем у току је и рушење оштећених објеката. Освајачи руше 
оштећене куће и одбијају да траже тела мртвих испод рушевина. Саветник градоначелника Маријупоља Петро 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220608IPR32523/ep-groups-leaders-statement-in-view-of-23-24-june-european-council
https://www.dw.com/uk/stefanishyna-u-yes-ye-try-osnovni-krainy-yaki-poky-ne-khochut-davaty-status-kandydata/a-62079494
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-09/ukraine-likely-to-win-initial-eu-backing-for-path-to-membership
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/jha/2022/06/09-10/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/06/09/council-adopts-conclusions-on-the-rights-of-the-child/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9374-2022-INIT/x/pdf
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=281521
https://www.kmu.gov.ua/en/news/yes-dodatkovo-pidtrimaye-ukrayinski-innovacijni-tehnologichni-kompaniyi-ta-startapi
https://www.politico.eu/article/zelenskyy-wants-to-kick-russia-out-of-fao/
https://www.politico.eu/article/zelenskyy-wants-to-kick-russia-out-of-fao/
https://www.theguardian.com/world/video/2022/jun/09/millions-starve-zelenskiy-warns-global-impact-russia-blockade-black-sea-video
https://www.theguardian.com/world/live/2022/jun/09/russia-ukraine-war-latest-zelenskiy-says-sievierodonetsk-seeing-most-difficult-fighting-so-far-in-war-live?page=with:block-62a1c8a68f08146afdcd67bd#block-62a1c8a68f08146afdcd67bd
https://www.politico.eu/article/ukraine-calls-bullshit-on-russia-black-sea-food-crisis-pledge/w
http://t.me/luhanskaVTSA%20/3309
https://t.me/Zhyvytskyy/2505
https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/590682685652855/
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Андриушченко рекао је да је то случај и у округу Левобережни. Освајачи су преосталим пензионерима у Маријупољу 
почели да обезбеђују пензије у руским рубљама. Пензија, прерачуната у гривне, износи 2.600 УАХ (88 долара). 

Маријупољ је у опасности од велике епидемије колере. Од маја забележени су изоловани случајеви ове болести. 
Украјина је претрпела велику епидемију колере 1995. године и од тада је доживела мање епидемије, посебно око 
обале Азовског мора — што укључује Маријупољ. Здравствени систем у Маријупољу вероватно је већ близу 
колапса: велика епидемија колере у Маријупољу ће ово додатно погоршати. 

Људи на привремено окупираним територијама држе отпор. Становници на окупираним територијама и даље се 
противе преласку региона у зону рубље. Због тога су Руси принуђени да користе гривне на југу Украјине. Већина 
особља Херсонске железничке дирекције одбила је сарадњу са руским властима. Сличан случај забележен је и у 
Мелитопољу, Запорошка област, где су железничари бојкотовали сарадњу. Као резултат тога, Руси покушавају да 
доведу раднике из Русије на привремено окупиране територије. Истовремено, мали бизниси бојкотују окупаторе у 
Херсону. Предузетници масовно одбијају да раде по руским законима. Стога окупационе управе позивају у град 
предузетнике са окупираног Крима, који, међутим, страхују да због контраофанзиве украјинске војске у Херсонској 
области, њихов долазак и рад није сигуран, наводи Национални центар отпора. 

Мајкл Карпентер, амерички амбасадор у Организацији за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС), описао је област 
Херсона под окупацијом Русије као „лабораторију ужаса Кремља”. Москва је покушала да регрутује локалне 
политичке личности и активисте, користећи тактику принуде и уцене која је понекад укључивала незаконито 
затварање, претње киднаповањем рођака и подмићивање. У међувремену, грађанима је био искључен приступ 
интернету, што их је спречавало да добију поуздане информације и услуге украјинске владе. „Херсон је економски 
виталан регион за Украјину. Контрола над Херсоном помаже Русији да спречи Украјину да извози своје жито и 
директно погоршава глобалну кризу безбедности хране. То значи не само да ће више људи у Украјини вероватно 
умрети, већ ће више људи гладовати и умрети од глади широм света. Улози су огромни“. 

Људска права. У привремено окупираном Бердјанску, у Запорошкој области, окупатори су затворили активности 
Цркве Јеховиних сведока. То се десило јер је делатност ове организације забрањена у Руској Федерацији. То 
илуструје разлике између Украјине и Руске Федерације. Украјина је де факто и де јуре секуларна земља са 
поштовањем свих вероисповести, док у Русији цветају тоталитаризам и нетолеранција. 

Суд самопроглашене ДНР изрекао је прву пресуду тројици страних војника који су заједно са украјинском војском 
бранили Маријупољ. Двојица британских држављана, Ејден Аслин и Шон Пинер, и Мароканац Брахим Садун, које 
терористи називају "плаћеницима", осуђени су на смрт. Ирина Венедиктова, генерална тужитељка Украјине, 
истакла је да, у складу са Женевским конвенцијама, тројица притворених уживају имунитет бораца и да као ратни 
заробљеници не могу бити кривично гоњени за директно учешће у борбама. Њихово задржавање треба да има за 
циљ само да спречи њихово даље учешће у даљим војним акцијама. Стога је Украјина већ покренула претпретресну 
истрагу о овом случају како би осигурала да они који су умешани у ову незакониту акцију буду одговорни за своје 
поступке. Генерална секретарка Савета Европе Марија Пејчиновић Бурић осудила је у свом саопштењу смртне 
казне изречене данас у окупираном украјинском граду Доњецку. Лиз Трус, министарка одбране Велике Британије, 
осудила је пресуду назвавши је "лажном пресудом без апсолутно никаквог легитимитета". 

Истражни комитет Русије саопштио је да је отворио више од 1.100 случајева „злочина против мира“ које је починила 
украјинска влада. Након показног суђења горе наведеним страним војницима, у саопштењу се даје образложење 
могућег даљег масовног суђења стотинама украјинских војника. Истражитељи наводе да су интервјуисали више од 
75.000 људи који су описани као жртве. 

Ратни злочини. Европска комисија је покренула нови пројекат, у оквиру свог инструмента спољне политике, за 
подршку истражним капацитетима Међународног кривичног суда са 7,25 милиона евра. Ово ће помоћи МКС-у да 
повећа своје истражне капацитете како би одговорио на текуће истраге о ратним злочинима које је починила Русија 
у Украјини. Комесар за правосуђе Дидије Рејндерс рекао је: „Једно је јасно: глобални одговор је неопходан како би 
се осигурало да они који су одговорни за злочине почињене у Украјини буду изведени пред лице правде. Блиско 
сарађујемо са Међународним кривичним судом како бисмо осигурали да починиоци ратних злочина не остану 
некажњени.” 

Економска сигурност. Рат Русије у Украјини изазвао је кризу трошкова живота која погађа људе широм света, 
каже ОЕЦД. Предвиђа се да ће се раст глобалног БДП-а нагло успорити ове године, на око 3%, и задржати сличан 
темпо у 2023. Растућа инфлација, углавном изазвана наглим повећањем цена енергије и хране, изазива тешкоће 
за људе са ниским примањима и изазива озбиљне ризике по безбедност хране у најсиромашнијим привредама 
света. 

Санкције. Украјински председник потписао је указ о санкцијама руском председнику Путину, као и његовом 

https://t.me/andriyshTime/1356
https://t.me/andriyshTime/1359
https://sprotyv.mod.gov.ua/2022/06/09/na-pivdni-cherez-bojkot-rubliv-okupanty-zmusheni-korystuvatys-gryvnyamy/
https://sprotyv.mod.gov.ua/2022/06/09/slidom-za-melitopolem-u-hersoni-zaliznychnyky-vidmovylysya-praczyuvaty-na-rosiyan/
https://www.aljazeera.com/news/2022/6/9/fighting-rages-in-ukraines-eastern-city-severodonetsk-liveblog
https://osce.usmission.gov/the-russian-federations-ongoing-aggression-against-ukraine-13/
https://www.reuters.com/world/europe/separatist-donbas-region-issues-death-penalty-captured-british-moroccan-fighters-2022-06-09/
https://www.facebook.com/VenediktovaIryna/posts/406545768149764
https://www.coe.int/en/web/portal/-/statement-by-council-of-europe-secretary-general-marija-pejcinovic-buric
https://twitter.com/trussliz/status/1534913977083469831?s=20&t=T7dWJjLtJEDfJoc9o4p4DA
https://www.nytimes.com/2022/06/09/world/europe/russia-trials-ukrainian-soldiers.html?unlocked_article_code=AAAAAAAAAAAAAAAACEIPuomT1JKd6J17Vw1cRCfTTMQmqxCdw_PIxftm3iWka3DLDm4TiPsSGYyMvErQf617apwpwi-ARdYELKUuTfhpi_JcJUVsTQihpN6fn5AJIigvssSzQmYyldrrbIwPzAXLPCO_Ofstg_q2pQ6HOzy9RqTehiIgLFkyvZZhfVy13SBck7PPRbIkxtQqjfgmD519TT9RNzKY_KW9U2UIM92DZxzY7QEyUvgIGm2A2I7BtM9TNVlaGlnET3hg4Gkj6dM6ON0fPab3LhVIa9OpyPxKSTQudNH1csV3E4vElLxqsqrPrwiOwKe1wfY0HKZWv9DUoxvtDtzx0qFsNBnxLztelvM&smid=tel-nytimes
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_3543
https://www.oecd.org/economic-outlook/june-2022/economic-outlook?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=ecooutlookjun2022&utm_content=en&utm_term=eco#gdp-growth
https://www.president.gov.ua/documents/4002022-42813
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секретару за штампу Пескову. Укупно је на листи више од 260 Руса и 236 предузећа. Предвиђене мере укључују 
блокаду имовине, ограничавање трговинских операција у смислу забране извозно-увозних трансакција, спречавање 
одлива капитала ван Украјине, забрану стицања земљишта, и др. 

Сајбер безбедност. Од почетка рата у Украјини, Старлинк је пристао да Украјини омогући приступ сателитском 

интернету и активирао је своју услугу у Украјини. Јуче је Старлинк Украјина добио лиценцу оператера. Министар 
дигиталне трансформације Украјине Михаил Федоров најавио је да ће представништво SpaceX ускоро почети са 
активним радом у Украјини. У међувремену је хакована руска радио станица емитовала је украјинску химну и песме 
отпора. Дневник руске радио станице прекинут је у среду украјинским песмама, што је најновији пример да су руски 
медији очигледно били на мети антиратних хакера, пише Вашингтон пост. 

Недавне анкете. Ако се рат настави као сада, само 42,9 одсто Украјинаца планира будућност своје деце и унука у 

Украјини, показује анкета коју је спровео Кијевски међународни институт за социологију на захтев Центра за 
друштвено-економска истраживања CASE Украјина. Жене имају нешто веће безбедносне захтеве од мушкараца. У 
случају примирја, 57,1% мушкараца пристаје да планира будућност деце или унука у Украјини, у поређењу са 52,7% 
жена. Ако се рат настави, будућност деце и унука у Украјини планира 34,8% становника Истока, 38,8% становника 
југа, 44,6% становника централних и северних региона и 48,5% становника западне Украјине. 

Колонијализам. Руски председник Владимир Путин одао је почаст Петру Великом на 350. годишњицу рођења цара, 

правећи паралелу са оним што је Путин приказао као њихове заједничке историјске напоре за повратком руских 
земаља. „Петар Велики је водио велики северни рат 21 годину. Рекло би се да је ратовао са Шведском, нешто им 
је узео. Ништа им није узео, вратио је [оно што је било руско]“, рекао је Путин у четвртак након посете изложби 
посвећеној цару. Путин је више пута покушавао да оправда руске акције у Украјини, где су његове снаге опустошиле 
градове, убиле хиљаде и натерале милионе људи у бекство, заступајући поглед на историју који тврди да Украјина 
нема прави национални идентитет или традицију државности. 
 
Предлог за гледање. Мучилиште у Рајској улици. Украјински новинар Станислав Асејев је 2017. живео и радио у 

сепаратистичком региону Доњецк у источној Украјини. Критикујући самопроглашену републику, користио је 
псеудониме да заштити свој идентитет. Али једног дана је разоткривен што је довело до његовог затварања и 
мучења у озлоглашеном затвору Изолација. 
 
Угао за читање. 

● Украјински партизани нападају руске војнике иза сопствених линија | The Economist. Подземни отпор 

Украјине на окупираним територијама добија на заначају показујући руским окупаторима да су непожељни. 
Бројни случајеви забележени су на територији Мелитопоља, незваничне престонице отпора Украјине, 
Херсонске области, Изјума и др. Људи се ризикују животе, али не пропуштају прилику да делују чак ни током 
окупације. 

● UkraineX: Како су свемирски сателити Елона Маска променили рат на земљи – POLITICO 
● Од гроба до фронта, Украјинци причају о тешкој истрајности – The New York Times (nytimes.com) 

 
Статистика. 

● Регистровано је 4,8 милиона украјинских избеглица, према ажурираним подацима УН. Укупно 3,2 милиона 
Украјинаца у Европи уписано је у програм привремене заштите. Према подацима УН, већина украјинских 
избеглица живи у суседној Пољској: више од 1,15 милиона људи, а на другом месту је Румунија. Трећа по 
величини земља домаћин је Немачка са 780.000 избеглица, а следе Чешка, Италија и Шпанија. 

● Према подацима Државне службе за статистику, БДП Украјине у првом кварталу 2022. године смањен је за 
19,3% (десезонирано) у односу на претходни квартал и за 15,1% у односу на први квартал 2021. године. 

● 310 заједница налази се у зонама војних (борбених) дејстава, или које су у привременој окупацији, опкољене 
(блокиране). 

● Генералштаб Оружаних снага Украјине саопштио је укупне процењене губитке руске војске до 10.00 ч, 10. 

јуна 2022: око 31.900 људи, тенкови ‒ 1409, оклопна возила ‒ 3450, артиљеријски системи – 712, 

вишецевни бацачи ракета – 222, противваздушни системи – 97, летелице са фиксним крилима – 212, 

хеликоптери – 178, операционо-тактичке беспилотне летелице – 572, крстареће ракете – 125, чамци и 

лаки глисери – 13, неблиндирана возила и цистерне за гориво – 2438, специјална опрема – 54. 
 
Свака акција се рачуна, ниједан допринос није премали! 

● Подршка 'Kryivka Vilnykh' (Склониште слободних)' – добротворна организација која помаже 
хуманитарну подршку у Кијеву и Черниговској области, тренутно фокусирана на подршку источној 
Украјини. Ево детаља о њиховим банковним рачунима. 

● Поделите ове најновије информације о ситуацији у Украјини, било на друштвеним медијима, са 
локалним медијима или ширењем овог кратког билтена. 

https://t.me/mintsyfra/3145
https://www.washingtonpost.com/world/2022/06/09/russia-radio-station-hacked-ukraine-anthem-kommersant/?utm_campaign=wp_main&utm_medium=social&utm_source=telegram
https://cost.ua/lyshe-polovyna-ukrayintsiv-planuye-majbutnye-svoyih-ditej-v-ukrayini-u-vypadku-zberezhennya-vijskovoyi-zagrozy/
https://www.reuters.com/world/europe/hailing-peter-great-putin-draws-parallel-with-mission-return-russian-lands-2022-06-09/
https://www.arte.tv/en/videos/108825-000-A/the-torture-camp-on-paradise-street/?fbclid=IwAR3xSYsqMzYCQ8N6DkY1xhYwU9m92wsG827FQsNlguDPRCnA1J45Cczwtng
https://www.politico.com/news/2022/06/09/elon-musk-spacex-starlink-ukraine-00038039
https://www.nytimes.com/2022/06/08/world/europe/ukraine-war-front-line-trenches.html?unlocked_article_code=AAAAAAAAAAAAAAAACEIPuomT1JKd6J17Vw1cRCfTTMQmqxCdw_PIxftm3iWka3DLDm4SiPsSGYyMvErQf617apwu3C6SRdlMdaAmXrl81OhZIwlpSg-l54eelZIOIygu74KvW2d8l7T8YYcFyx64JG-oNLU4g7SloxONNDX3XKbY0SEmdAt6osZuJkWti3cK2qeUF-Rq3oZ736oqVZ15QT5TdzDK66ezc2h2ONuMax7Y6gY8SrsZDWmVxYjAnupGJAZCClvGT2d95nI-4b5fMNAWO6X5LX0waZa0wOVRWiEzctDfV9BmTJPUlr5qrbfItRWGrcK9zP8yH6hV16jW765bFpaiDkbblo7ObozxdA&smid=tel-nytimes
https://www.nytimes.com/2022/06/08/world/europe/ukraine-war-front-line-trenches.html?unlocked_article_code=AAAAAAAAAAAAAAAACEIPuomT1JKd6J17Vw1cRCfTTMQmqxCdw_PIxftm3iWka3DLDm4SiPsSGYyMvErQf617apwu3C6SRdlMdaAmXrl81OhZIwlpSg-l54eelZIOIygu74KvW2d8l7T8YYcFyx64JG-oNLU4g7SloxONNDX3XKbY0SEmdAt6osZuJkWti3cK2qeUF-Rq3oZ736oqVZ15QT5TdzDK66ezc2h2ONuMax7Y6gY8SrsZDWmVxYjAnupGJAZCClvGT2d95nI-4b5fMNAWO6X5LX0waZa0wOVRWiEzctDfV9BmTJPUlr5qrbfItRWGrcK9zP8yH6hV16jW765bFpaiDkbblo7ObozxdA&smid=tel-nytimes
https://www.unhcr.org/news/press/2022/6/62a0c6d34/unhcr-updates-ukraine-refugee-data-reflecting-recent-movements.htm
https://decentralization.gov.ua/news/15041
https://decentralization.gov.ua/news/15041
https://www.facebook.com/KryivkaVilnykh
https://www.facebook.com/KryivkaVilnykh/posts/3189833007913482


 

 

 
 

10:00 часова, 10.06.2022. 

 

4 

● Претплатите се на наше дневне извештаје на мрежи Твитер и нашој веб страници. 
 

Хвала вам што подржавате Украјину! Слава Украини! Слава Украјини! 

https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/

