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Рат у Украјини. Дневни извештај. Дан 113 
Припремиле Софија Олиник и Маријана Завијска  
 
Спољна политика. У Бриселу је у среду одржан трећи састанак Контакт групе за одбрану Украјине. 
Представници више од 50 земаља обећали су да ће украјинским снагама које се боре против руских освајача 
дати више војних капацитета, рекао је секретар за одбрану Лојд Џеј Остин III. Састанак је сазван у време када 
се „Украјина суочава са кључним моментом на бојном пољу“ у скоро четворомесечном рату са Русијом, па је 
потребна већа подршка. Као резултат састанка, амерички председник Џо Бајден најавио је нови пакет војне 
помоћи Украјини вредан милијарду долара, укључујући артиљерију, системе обалске одбране, артиљеријску 
муницију и МЛРС. Такође, САД ће Украјини пружити хуманитарну помоћ од 225 милиона долара. Немачка је 
обећала да ће Украјини обезбедити три МЛРС Марс, а Словачкој хеликоптере Ми-17 a Канада , Пољска и 
Холандија – артиљеријu. Овог пута састанку су се придружиле и Грузија и Молдавија. 

Јенс Столтенберг је најавио да ће „ савезници у НАТО пристати на свеобухватан пакет помоћи Украјини. 
Помагање Украјини на дужи рок, да пређе са опреме из совјетског доба на модерну НАТО опрему и да побољша 
интероперабилност са НАТО -ом . 

Премијери Албаније и Црне Горе посетили су Украјину како би се састали са председником Зеленским. 
Премијери две државе западног Балкана допутовали су у среду у Кијев да покажу солидарност са Украјином у 
њеном настојању да постане чланица Европске уније. Пре састанка са Зеленским, Дритан Абазовић из Црне 
Горе и Еди Рама из Албаније посетили су кијевска предграђа Борођанка и Ирпин да би видели разарања коју су 
донели руски војници. 

Сједињене Државе ће подржати уједињење Украјине, Велике Британије, Пољске и балтичких држава у једну 
унију ако се тиме ојача одбрамбени потенцијал “ Вашингтон је заинтересован за јачање способности Алијансе, 
посебно на источном крилу, тако да САД је отворен за иницијативе које ће помоћи у изградњи капацитета 
“, рекла је Џулијана Смит, стална представница САД при НАТО-у. 

Немачки канцелар Олаф Шолц, француски председник Емануел Макрон и италијански премијер Марио Драги су на путу 

у Кијев. Очекује се да ће се тројица званичника састати са председником Зеленским уочи објављивања 
препорука Европске комисије у вези са статусом Украјине у ЕУ. Очекује се да ће председник позвати своје 
посетиоце да пошаљу још оружја како би помогли његовој тешко притиснутoj војсци да се одупре руским 
освајачима. 

У Кијев је данас допутовао и румунски председник Клаус Јоханис. 

Чешка је представила приоритете за своје председавање Саветом ЕУ. Приоритет ће бити смањење зависности 
од руских фосилних горива, прикупљање средстава за послератну обнову Украјине и јачање поремећених 
ланаца снабдевања 

председник Зеленески прихватио je позив партнера да узмe учешће у Самитu Г7 (26-28. јун) и Самитu НАТО-а, који ће 

се одржати у Мадриду 29.-30. јуна. 

Градови на удару .Украјина није пристала на руски ултиматум да се преда Севјеродоњецк, област Луганск, док 

се битке воде у граду. Одлука је донета заједно са најавом Сједињених Држава о додатном наоружању за Кијев. 
Раније је Русија нудила да цивили оду преко хуманитарног коридора, али на територије под руском контролом, 
а не у Украјину. Тренутно се у хемијској фабрици Азот још увек налази око 500 људи. У међувремену, Валериј 
Залужни, главнокомандујући Оружаних снага Украјине, рекао је да је Русија концентрисала своје главне ударне 
снаге на северу Луганске области, са главним циљем да заузме Сјеверодоњецк . Према његовим речима , Руси 
су покушавали да нападну истовремено у девет праваца. 

Ситуација у региону Доњецка остаје непромењена – напета и гранатирана дуж целе линије фронта. Руска ракета 
погодила је вагон са хуманитарном помоћи из Светске централне кухиње, која је требало да храни Мариупољце 
у центрима „ЈаМариупољ”. У региону Суми, руски пројектили су ноћу погодили насеље Садивска, при чему су 
четири особе погинуле, а најмање шест је повређено. Руске снаге су током дана гранатирале пограничне 
територије из минобацача и артиљерије. Већ ујутру руске снаге су извеле ракетни удар на насеље Краснопилска. 
У региону Николајева, руске снаге су гађале стамбени кварт Миколајева из МЛРС, прелиминарних система 
„Ураган“, који су гађали четвороспратну стамбену кућу. Заједнице преко границе су под гранатирањем. 

Отпор. Проукрајински покрет на окупираним територијама подрива планове Руса за несметану имплементацију 
њихових окупационих планова. Украјински центар отпора известио је да су неидентификовани украјински 
партизани гађали службенике руског министарства за ванредне ситуације у Мариупољу 9. и 11. јуна. Такође, 

https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/3064765/more-than-50-nations-pledge-to-help-build-ukraines-defense/
https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1537188563950784513?s=20&t=x_GbL_z3-qKlq_ilTsytGg
https://www.politico.com/news/2022/06/15/biden-announces-1-billion-weapons-humanitarian-aid-to-ukraine-00039881
https://www.reuters.com/world/europe/canada-send-c9-mln-replacement-barrels-howitzer-guns-ukraine-2022-06-15/
https://www.reuters.com/world/europe/canada-send-c9-mln-replacement-barrels-howitzer-guns-ukraine-2022-06-15/
https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_196620.htm
https://www.president.gov.ua/en/news/albaniya-chornogoriya-ta-pivnichna-makedoniya-pidtrimuyut-ku-75829
https://www.state.gov/online-press-briefing-with-ambassador-julianne-smith-u-s-permanent-representative-to-nato-2/
https://twitter.com/sentdefender/status/1537297354650537986?s=20&t=hX4evQZvsq3HgCwEOxjf7A
https://www.reuters.com/world/europe/german-french-italian-leaders-expected-kyiv-signal-solidarity-2022-06-15/
https://www.euronews.com/my-europe/2022/06/15/ukraine-energy-and-supply-chains-the-czech-republic-unveils-priorities-for-eu-council-pres
https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1537151247060389888?s=20&t=O1dvR-REFeMOXYe1V6Tawg
https://twitter.com/hashtag/G7GER?src=hashtag_click
https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-says-russian-forces-trying-attack-simultaneously-nine-directions-2022-06-15/
https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/332657752363050
https://twitter.com/chefjoseandres/status/1537078229286240257?s=20&t=fbvlOFufUUqLjZy2ZyO93A
https://sprotyv.mod.gov.ua/2022/06/15/v-mariupoli-partyzany-spalyly-tehniku-rosiyan/
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руске окупационе власти нису у могућности да отворе школе у окупираном Бердјанску због отпора украјинских 
наставника, који одбијају да предају на руском наставни планове и програме. Таква проукрајинска акција ће 
вероватно наставити да омета руске напоре да консолидује пуну административну контролу над окупираним 
областима и планове руске анексије, извештава Институт за ратне студије. 

Људска права . Криза у области безбедности хране изазвана ратом у Украјини требало би да натера више 
људи да напусте своје домове у сиромашнијим земљама, што ће довести до још већег рекордног нивоа 
глобалног расељавања, преноси Ројтерс позивајући се на извештај УНХЦР-а. Руска инвазија на Украјину, која 
је изазвала најбржу и једну од највећих криза присилног расељавања од Другог светског рата и других ванредних 
ситуација, од Африке до Авганистана и шире, померила је цифру преко драматичне прекретнице од већ 100 
милиона расељених људи, наводи се у извештају. 

Породице бранилаца Азовстала позивају Црвени крст и међународне медије да посете затвор у Оленивки. Руси 
тамо држе више од 2.500 војних заточеника. 

Тужилаштво за ратне злочине. Главни тужилац Међународног кривичног суда Карим Кан посетио је Харков у 
уторак, док се његове истраге и кривично гоњење руских ратних злочина настављају у Украјини. То је трећа 
посета тужиоца МКС Украјини. Генерална тужитељка Ирина Венедиктова и тужилац МКС-а су у Харкову 
прегледали места руских ратних злочина и разговарали о заједничким корацима у стратегији гоњења и правде. 
Након објављивања извештаја Амнести интернешенела о руским неселективним нападима на Харков, тужилац 
је посетио најугроженији округ Харкова, Пивничну Салтивку, као и округ Шевченковски, где је деветоро убијено, 
а 17 повређено 26. маја. 

Комисија, коју је основао Савет за људска права УН са седиштем у Женеви (УНХРЦ), требало би да истражује 
наводне злоупотребе људских права и међународног хуманитарног права током руске инвазије покренуте 24. 
фебруара. Међутим, Комисија извештава да још увек није успела да успостави било какав контакт са Русијом по 
овом питању. 

Безбедност животне средине. Украјина прикупља доказе о екоцидима које су починиле руске снаге у Украјини 

од почетка инвазије у пуном обиму. У оквиру специјалне радне групе, коју координира Еколошки инспекторат 
Украјине, државни орган, око 100 људи прикупља доказе о еколошкој штети коју је нанела Русија. Руслан 
Стрелетс, министар заштите животне средине и природних ресурса Украјине, у интервјуу је рекао да Украјина 
сарађује са адвокатским канцеларијама на изградњи случаја и позива грађане да поднесу и документују 
еколошке злочине. Украјина је од 1. јуна забележила 257 злочина против животне средине које је починила 
Русија. 

Сигурност хране. Освајачи у Мелитопољу су у потпуности опљачкали два главна предузећа – „Мелитопољска 
трешња“ и Државни истраживачки институт, који се бави узгојем трешања“, рекао је градоначелник града 
Мелитопоља Федоров. Мелитопољ, Запорошка област, познат је у Украјини и иностранству као регион где су се 
у индустријским размерама узгајале најбоље сорте трешања. Мелитопољска трешња је постала бренд. 

Такозвани шеф окупационе администрације Крима Серхиј Аксјонов рекао је да Руси преко Севастопоља извозе 
жито украдено на окупираним територијама Украјине. Он је навео да је жито са „ослобођених“ територија у 
транзиту у Републику Крим, а затим иде на продају у Севастопољ. 

Листа за посматрање. Украјина. Враћање сопствене историје . Обимно и најсавременије историјско 

истраживање Акима Галимова говори нам о историји Украјине и бројним покушајима Русије да манипулише 
историјским чињеницама. Шта је био циљ Кремља? Зашто су крали артефакте и историјске хероје? Како су 
читаве ере избрисане из школских уџбеника? Овај филм може да објасни основне узроке агресије Русије на 
Украјину, који су, заправо, скривени у тами векова. 

Угао за читање. 

● Русија преузима интернет у Украјини | WIRED — У окупираној Украјини, интернет се преусмерава у 
Русију — и подвргава се њеној моћној машини за цензуру и надзор. 

 
Статистика. 

 
● Од 13. јуна, 2.479.398 вратило се у Украјину од 28. фебруара 2022, каже УНХЦР 
● Генералштаб Оружаних снага Украјине саопштио је укупне процењене губитке руске војске на дан 10.00, 

16. јуна 2022: људство – око 32 950, тенкови – 1449, АПВ – 3545, артиљеријски системи – 729, МЛРС – 
233, противваздушни системи – 97, авиони са фиксним крилима – 213, хеликоптери – 179, оперативно-
тактички дронови – 591, крстареће ракете – 129, чамци и лаки глисери – 13, мекана возила и цистерне 

https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-15
https://www.reuters.com/world/food-crisis-will-drive-record-displacement-levels-higher-un-refugee-chief-2022-06-16/
https://www.unhcr.org/news/press/2022/6/62a9d2b04/unhcr-global-displacement-hits-record-capping-decade-long-rising-trend.html
https://imi.org.ua/en/news/relatives-of-the-imprisoned-azovstal-defenders-ask-foreign-media-to-report-on-their-loved-ones-i46217
https://www.ukrinform.net/rubric-ato/3507345-icc-prosecutor-visits-kharkiv-region-where-760-civilians-died-in-russian-strikes.html
https://www.reuters.com/world/europe/un-experts-probing-possible-war-crimes-ukraine-say-no-contact-yet-with-russia-2022-06-15/
https://www.politico.eu/article/how-ukraine-want-make-russia-pay-for-war-environmental-damage/?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=4173b81059-EMAIL_CAMPAIGN_2022_06_16_04_13&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-4173b81059-189729529
https://mepr.gov.ua/en/news/39252.html
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/06/15/7352689/
https://youtu.be/0kyMEaAsbd8
https://www.wired.com/story/ukraine-russia-internet-takeover/
https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine
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за гориво – 2494, специјална опрема – 55. 
 
Свака помоћ је важна, ниједан допринос није премали! 

● веб-сајт хуманитарне помоћи (help.gov.ua) 
● Подржите пекару „ Добар хлеб од добрих људи “ са седиштем у Кијеву која запошљава особе са 

менталним инвалидитетом и обезбеђује хлеб за оне којима је потребан.  
● Поделите ове најновије информације о ситуацији у Украјини, било на друштвеним медијима, са 

локалним медијима или ширењем овог кратког извештаја. 
● Пратите наше дневне извештаје на Твитеру и нашој веб страници . 

Хвала вам што подржавате Украјину! Слава Украјини! 

https://help.gov.ua/en/
https://eng.goodbread.com.ua/
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/

