
 

 

 
 

10:00 часова, 18.07.2022. 

 

1 

Рат у Украјини. Дневни извештај. Дан 144-145 
Припремиле Софија Олиник и Маријана Завијска  
 

Кадровске промене. Промене људских ресурса најавио је украјински председник Володимир Зеленски током свог 
вечерњег обраћања у недељу увече. Ко је под ватром? Иван Баканов, шеф безбедносне службе Украјине (СБУ), и 
генерална тужитељка Ирина Венедиктова, која је задужена за кривично гоњење руских ратних злочина, и око 60 
званичника безбедносне службе и тужилаштва СБУ радили су против Украјине у руским окупираним територијама. 
Зеленски је пријавио 651 случај издаје и сарадње против службеника за спровођење закона од почетка рата. Он је 
објаснио да су шеф домаће службе безбедности и државни тужилац морали да буду суспендовани са дужности у светлу 
стотина случајева наводне издаје и сарадње са Русијом који су забележени међу особљем СБУ и Генералног тужилаштва 
широм Украјине. 
 
Председник Зеленски је поменуо потребу за именовањем новог шефа Специјализованог антикорупцијског тужилаштва. 
Мој став као председника Украјине је да конкурс који је одржан треба да доведе до потпуно логичне одлуке о именовању 
новог шефа. Одабрана је одговарајућа особа, а финализација ове одлуке зависи од конкурсне комисије...Без 
пуноправног руководиоца такве институције, њено пуно функционисање је немогуће. Иначе, исто важи и за 
Национални антикорупцијски биро Украјине. Досадашњем начелнику је престао мандат. И требало би да постоји 
конкурсна процедура за избор новог шефа НАБУ .' 
 
Градови на удару. Руска војска је у суботу током целог дана гранатирала Сумску област, извештава Дмитро Живицки. 
Пријављено је преко 140 ракетних удара. Оштећена су цивилна домаћинства, објекти, водови за напајање. Гранатирање 
је настављено у недељу са још 50 напада у току једног дана. У Николајеву су руске снаге у недељу рано ујутру погодиле 
индустријске и инфраструктурне објекте, спасиоци су гасили пожаре. Такође, у граду је забележено најмање 10 јаких 
експлозија. Руске трупе су током ноћи неколико пута погодиле Никопољ у Дњепропетровској области из 
противавионских топова. Више од 60 граната било је усмерено на стамбене четврти и градску инфраструктуру. Претходно 
је једна особа повређена, жена од 75 година која је у болници. Током протеклог дана, као последица ракетног напада на 
Харков, оштећене су 2 вишеспратнице, на срећу није било жртава. Ујутро 18. јула руска војска је ударила на индустријску 
зону Краматорск, Доњецка област. Забележена су 4 поготка у индустријску зону, вероватно из противавионског топа“. 
 
У Виници су спасиоци завршили демонтажу рушевина насталих услед непријатељског гранатирања, саопштила је 
Државна служба за ванредне ситуације Украјине . Укупно је оштећено и уништено 55 стамбених и приватних стамбених 
зграда, 40 аутомобила и два трамваја. У гранатирању су погинуле 23 особе, међу којима троје деце. За помоћ су се 
пријавиле 202 особе, њих 68 је хоспитализовано, међу којима четворо деце, 110 је на амбулантном лечењу. 
 
У Ирпину је 27% становништва остало без дома. Само у Ирпину, због рата који су покренули освајачи, 16.358 Ирпинаца 
остало је без крова над главом. Освајачи су уништили 119 небодера и 1483 приватне куће у граду. Истовремено, 
оштећени су стамбени објекти за 60.635 људи. Сада је у становима већ замењено 4787 прозора. 
 
Отпор. Партизански покрет и отпор се настављају на окупираним територијама, јавља Национални центар отпора. 
Десетине предузећа су престала да раде јер су људи одбили да раде са самопроглашеним властима. Стога су у 
Запорожју Руси покушали да обнове локалну фабрику гвожђа и обећали радницима 60% њихове плате од 23. фебруара. 
Украјински персонал је био приморан да потпише нови уговор у складу са руским законима. Међутим, нико од радника 
није пристао. Слична је ситуација и у Бердјанску, јер људи не подржавају руске власти. Ниво пасоша је низак и припрема 
за псеудореферендум није толико ефикасна као што се очекивало. Због тога је отпуштен начелник окупационе управе, 
колаборатор Олександр Сауленко. 
 
Људска права. У привремено окупираном Мелитопољу, Запорошка област, руски освајачи почели су припреме за 

псеудореферендум, преноси ЗМИНА. Руска војска затвара читаве делове града, проверава локално становништво и 
обећава да ће насилно депортовати људе са проукрајинским ставом. Иван Федоров, градоначелник Мелитопоља, рекао 
је пре неки дан да су окупатори блокирали округ Нови Мелитопољ, где живи више од 30.000 људи, и ишли од врата до 
врата са анкетним писмом. Питали су колико људи тамо живи, проверили рођаке, евидентирали имовину у поседу, 
испитали став о Русима, и о Украјини. Ако неко изрази подршку Украјини, бива свлачен, траже се тетоваже, пита се и за 
рођаке ветеране итд. 
 
У Кијевској области припадници полиције пронашли су 1.346 тела цивила које су убили руски окупатори, још око 300 људи 
се сматра несталим, каже Андриј Небитов, начелник Главне управе националне полиције Кијевске области. Он је 
нагласио да је већина убијена ватреним оружјем. 
 
Спољна политика. Европска комисија покреће процес придруживања Украјине Конвенцији о заједничком транзиту и 

Конвенцији о поједностављењу формалности у трговини робом. Конвенције значе да се роба може много лакше кретати 
између ЕУ и седам такозваних заједничких транзитних земаља (Норвешка, Исланд, Швајцарска, Северна Македонија, 

https://www.president.gov.ua/en/news/diyi-ta-bezdiyalnist-kozhnoyi-posadovoyi-osobi-v-sektori-bez-76529
https://www.pravda.com.ua/news/2022/07/18/7358667/
https://www.facebook.com/DSNSMYKOL/posts/pfbid0x8yse1GrUJJteNJPfH1DPYKqrQ3Mr4TMpgn3TTCfcm43L4mpY2ZX54fwfSv8w24kl
https://www.facebook.com/DSNSMYKOL/posts/pfbid0x8yse1GrUJJteNJPfH1DPYKqrQ3Mr4TMpgn3TTCfcm43L4mpY2ZX54fwfSv8w24kl
https://t.me/senkevichonline/1693
https://t.me/dnipropetrovskaODA/1340
https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/pfbid02jwjbh5575dyvkSUCySiQU2jukdyCnvoM2qvC4sFxGmG5cuANimnU6x4yQFxW1kiUl
https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/pfbid02jwjbh5575dyvkSUCySiQU2jukdyCnvoM2qvC4sFxGmG5cuANimnU6x4yQFxW1kiUl
https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/17/zaporizhzhia-the-workers-of-the-enterprise-refused-to-work-for-the-occupiers-and-in-berdyansk-the-main-collaborator-was-fired/
https://zmina.info/news/u-melitopoli-rosijski-okupanty-pochaly-pidgotovku-do-psevdoreferendumu/
https://zmina.info/news/u-kyyivskij-oblasti-vyyavyly-tila-vzhe-1346-czyvilnyh-ubytyh-vijskovymy-rf/
https://taxation-customs.ec.europa.eu/news/commission-sets-motion-process-ukraine-join-common-transit-convention-and-convention-simplification-2022-07-15_en
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Србија, Турска и УК). На овај начин, поједностављена правила, као што су међусобно признате финансијске гаранције за 
царински транзит и мање контроле, помажу да се смање трошкови за предузећа из ЕУ и партнерских земаља, 
истовремено олакшавајући и подстичући трговину. Украјина испуњава све релевантне критеријуме за пријем у 
Конвенције, укључујући правне, структурне и ИТ захтеве. Штавише, приступање овим конвенцијама је предвиђено у 
Споразуму о придруживању ЕУ-Украјина и у претприступној стратегији ЕУ за Украјину.  
 
Министри спољних послова ЕУ окупили су се данас у Бриселу, а придружио им се и министар спољних послова Украјине 
Дмитро Кулеба, а рат у Украјини је на врху дневног реда, као и континуирана блокада украјинског жита од стране Русије, 
извештава ПОЛИТИКО. Министри ће такође размотрити опције за решавање проблема дезинформација, посебно у 
контексту руске инвазије, док ће министри разговарати о поновном коришћењу Европског мировног фонда за слање 
оружја Украјини. 
 
Белорусија. Најмање 689 ракета је лансирано из Белорусије од почетка инвазије Русије на Украјину у пуном обиму. Група 
за праћење „Белоруски гајун” у свом извештају пише да је током протекле недеље у Белорусију стигло најмање 15 руских 
војно-транспортних авиона. Већина лансирања обављена је у фебруару и марту. Крајем јуна лансирања су поново 
интензивирана. 
 
Угао за читање. 

● Побуна као рекет: Злочин и сукоб у Донбасу 2014-2022 | Глобална иницијатива против транснационалног 
организованог криминала – Откако су се први пут одвојили од Украјине 2014. године, у Доњецкој и Луганској 

„Народној републици“ (ДНР и ЛНР) које подржава Русија, као и на Криму под руском окупацијом, цветао је спој 
криминала, корупције и побуне. „ Од када је Русија први пут охрабрила, омогућила, наоружала и финансирала 
успон побуњених псеудо-држава југоисточног Донбаса 2014. године, постојала је свеприсутна веза између 
злочина, рата и побуне “, наводи се у Извештају. „ Ово је био статус кво који не само да је подстицао 
криминализацију, већ је и био заснован на њој “, наводи се. ' Индустријски шверц свега, од угља до наркотика, 
помогао је у одржавању међународно непризнатих псеудо-држава Донбаса; гангстери су постали 
милиционери; а мреже за прање новца су у међувремену заобишле санкције .' 

● Украјина каже да су велике технолошке фирме подбациле у вези са руском пропагандом | Вашингтон Пост 

– Како рат бесни, нови извештај открива да Јутјуб и Твитер игноришу захтеве да уклоне мржњу и дезинформације 
усмерене на Украјинце. Истраживачи кажу да се наративи које подржава Кремљ поново шире широм Европе, 
претећи да поткопају подршку грађана Украјини у земљама за које сматра да су кључне за њену одбрану. Док се 
руски напори пребацују са мегафона државних медија на појединачне инфлуенсере и „војске тролова“ 
координисаних преко апликације за размену порука Телеграм, украјинске власти и њихови непрофитни партнери 
прате и обележавају постове који користе погрдне или дехуманизујуће изразе за Украјинце као начин да оправдају 
рат. 

Статистика. 

● Русија је лансирала 3000 крстарећих ракета на Украјину, рекао је председник Зеленски. Немогуће је избројати 
број артиљерије и других пројектила који су искоришћени против наше земље и нашег народа. 

● Генералштаб Оружаних снага Украјине саопштио је укупне процењене губитке руске војске до 10.00, 18. јула 2022: 
људство – око 38 450, тенкови ‒ 1687, АПВ ‒ 3886, артиљеријски системи – 849, МЛРС – 248, противваздушни 
системи – 113, авиони са фиксним крилима – 220, хеликоптери – 188, оперативно-тактички дронови – 690, 
крстареће ракете – 166, чамци и лаки глисери – 15, мекана возила и цистерне за гориво – 2753, специјална опрема 
– 70. 

 
Свака акција се рачуна, ниједан допринос није премали! 

● Подржите ' Rebel Volunteers ' са седиштем у Николајеву који раде са одељењима за трауму и ургентним 
одељењима Хитне болнице, Дечје болнице и неким другим здравственим установама у Николајеву. Ова 
волонтерска група такође подржава Николајевски зоолошки врт и сарађује са активистима за права 
животиња. 

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

● Пратите наше дневне извештаје на Твитеру и нашој веб страници . 
 
Хвала вам што подржавате Украјину! Слава Украјини! 

https://politico.us8.list-manage.com/track/click?u=e26c1a1c392386a968d02fdbc&id=80efb19281&e=012f4082d0
https://www.politico.eu/newsletter/brussels-playbook/europe-swelters-foreign-ministers-meet-skopje-says-yes/
https://www.politico.eu/newsletter/brussels-playbook/europe-swelters-foreign-ministers-meet-skopje-says-yes/
https://globalinitiative.net/analysis/donbas-conflict-crime/
https://globalinitiative.net/analysis/donbas-conflict-crime/
https://globalinitiative.net/analysis/donbas-conflict-crime/
https://www.washingtonpost.com/technology/2022/07/14/ukraine-takedown-requests-russia-propaganda/
https://www.washingtonpost.com/technology/2022/07/14/ukraine-takedown-requests-russia-propaganda/
https://rebelvol.com/donate
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/

