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Седамдесет девети дан рата у Украјини. Русија ће Савету безбедности Уједињених
нација представити нове доказе о војно-биолошкој делатности САД у Украјини. Кијев
саопштио да је почела нова рунда преговора о евакуацији из железаре "Азовстаљ".

  

  

20:32

  

Украјина потписала уговоре о увозу горива

  

Украјина је потписала уговоре о увозу 300.000 тона дизела и 120.000 тона бензина,
саопштила је потпредседница украјинске владе Јулија Свириденко.
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Циљ увоза горива је покривање домаће потрошње у мају.

  

Према њеним речима, Русија је од почетка инвазије 24. фебруара уништила 27
складишта горива и рафинерију нафте Кременчук у централној Украјини.

  

19:50

  

Бибилов расписао референдум о уласку Јужне Осетије у састав Русије

  

Референдум о уласку Републике Јужне Осетије у састав Русије заказан је за 17. јул,
саопштио је председник Анатолиј Бибилов.

  

"У принципу, у Уставу Републике Јужне Осетије све пише врло јасно. Наравно, треба да
тражимо мишљење народа, односно да се постарамо да народ изрази свој став према
уласку у састав Русије", рекао је Бибилов. 

  

Питање на референдуму гласи: "Да ли подржавате уједињење Јужне Осетије и
Русије?".

  

Како је прецизирано, Бибилов је потписао указ о расписивању референдума руководећи
се историјском жељом народа Јужне Осетије да се уједини са Русијом и у складу са
чланом 50 Устава Јужне Осетије.

  

Раније, 30. марта, актуелни председник Јужне Осетије је изјавио да ће република у
блиској будућности предузети правне кораке да постане део Русије. Према његовим
речима, уједињење са Руском Федерацијом је стратешки циљ Јужне Осетије.

  

19:14
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Конашенков: Руске снаге погодиле 32 подручја са украјинским снагама

  

Руска војска погодила је данас 32 подручја где су концентрисане украјинске оружане
снаге и складиште муниције у области Харков.

  

"Ваздушно-космичке снаге Русије су високопрецизним ракетама уништиле украјински
штаб територијалне одбране и батаљон на територији Луганске Народне Републике
(ЛНР), изјавио је званични представник Министарства одбране Русије генерал-мајор
Игор Конашенков", пренела је агенција РИА Новости.

  

Уништени су штаб територијалне одбране и батаљон 24. механизоване бригаде у
насељима Золоте и Врубовка ЛНР, рекао је Конашенков.

  

"Осим тога погођене су 32 области где је концентрисано људство и војна техника, као и
складиште муниције у округу Краснопавловка у области Харков", навео је Конашенков и
додао да је страдало више од 300 националиста и онеспособљено 37 јединица војне
технике.

  

18:10

  

Русија обуставља испоруку струје Финској

  

Главни извозник руске струје у нордијске земље "Рао Нордик" (RAO Nordic) од сутра
обуставља испоруку електричне енергије Финској, саопштила је та компанија.

  

Одлука о обустави испоруке уследила је јер од 6. маја на рачун компаније "Рао Нордик"
нису уплаћена средства за испоручену електричну енергију..
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"Ово је јединствена ситуација, која се није догодила у претходних 20 година", навела је
компанија.

  

За сада није јасно у којој ће мери обустављање испорука руске електричне енергије
погодити Финску. До почетка рата у Украјини, руска струја чинила је око 10 одсто
потреба ове државе.

  

Финска је пре неколико седмица смањила увоз руске електруичне енергије за
четвртину. Власти у тој држави тврде да обустављање увоза из Русије неће утицати на
функционисање електроенергетске мреже у Финској.

  

17:38

  

Министар одбране САД разговарао са Шојгуом, тражио хитан прекид ватре у
Украјини

  

Амерички министар одбране Лојд Остин разговарао је са руским министром одбране
Сергејем Шојгуом током кога је позвао на хитан прекид ватре у Украјини и нагласио
важност одржавања линија комуникације, саопштио је Пентагон.

  

То је био први пут да је Остин разговарао са Шојгуом од 18. фебруара, навео је
портпарол Пентагона Џон Кирби у саопштењу.

  

И руско Министарство одбране саопштило је да је ситуација у Украјини била међу
темама о којима су телефоном разговарали руски министар одбране Сергеј Шојгу и
амерички министар одбране Лојд Остин, пренео је Тас.

  

Руски министар одбране Сергеј Шојгу је на иницијативу америчке стране имао
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телефонски разговор са америчким министром одбране Лојдом Остином, наведено је у
саопштењу.

  

Разговарано је о актуелним питањима међународне безбедности, укључујући ситуацију у
Украјини, саопштило је Министарство.

  

17:18

  

Сниматељи телевизије "Раша тудеј" повређени у украјинском гранатирању у
Доњецку

  

Сниматељска екипа Раша тудеј повређена је у нападу украјинских снага у Докучајевску.
Два сниматеља су повређена гелерима у пределу ногу и леђа.

  

"Сниматељска екипа ратног дописника Валентина Горшењина нашла се на удару
ракетне паљбе Оружаних снага Украјине код Докучајевска. Валентин није повређен.
Сниматељи Владимир Баталин и Виктор Мирошников повређени су гелерима у пределу
ногу и леђа", наводи се у саопштењу на Телеграму.

  

Рањеним сниматељима указана је лекарска помоћ.

  

Према речима Горшењина, украјинска војска је извела ракетни напад на бензинску
пумпу у Докучајевску на којој се у том моменту задесила сниматељска екипа.

  

Како је истакао, у близини места напада нема војних објеката.

  
  

People from all over Russia made a video to thank the Serbian people for their support.
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  pic.twitter.com/uBXlnKYGG7

  — Based Serbia (@SerbiaBased) May 13, 2022    

16:36

  

Русија допремила противваздушне системе на Змијско острво

  

Руске снаге успеле су да допреме противвазушне системе "панцир" и "тор М2" на Змијско
острво, потврдиле су украјинске обавештајне службе.

  

Противаздушни системи су на ово  стратешки важно острво &#160; допремљени усред
акција украјинске војске које су, током претходних седам дана, у неколико наврата
покушевале да поврате контролу над Змијским осртвом.

  

Западни војни аналитичари да би распоређивање противваздушних система великог
домета, попут С-400, драматично пореметило однос снага у то делу Црног мора, као и на
југу Украјине.

  

16:20

  

Зеленски нуди разговор с Путином, услов повлачење трупа

  

Председник Украјине Володимир Зеленски поново је понудио одржавање директних
разговора са председником Русије Владимиром Путином и рекао да би повлачење Русије
из Украјине требало да буде полазна тачка за било какве разговоре.

  

"Као председник, спреман сам да разговарам са Путином, али само са њим. Без иједног
његовог посредника. И то у оквиру дијалога, а не ултиматума", рекао је он у интервјуу
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италијанској телевизији РАИ 1 емитованом данас у Украјини.

  

У својим јавним коментарима које је недељама износио о изгледима мировних преговора,
Зеленски је истицао да Украјина неће правити компромисе око свог територијалног
интегритета.

  

Он је одбацио сугестије, које је приписао Паризу, да Украјина треба да учини уступке
зарад обезбеђивања мировног споразума који би Путину омогућио да сачува образ.

  

"Повуците се са ове територије коју сте окупирали од 24. фебруара", казао је он и додао
да је то први јасан корак ка разговору о било чему.

  

16:12

  

Небензја: Русија ће Савету безбедности Уједињених нација представити нове
доказе о војно-биолошкој делатности САД у Украјини

  

Русија ће Савету безбедности Уједињених нација представити нове доказе о
војно-биолошкој делатности САД у Украјини, изјавио је стални представник Русије при
Уједињеним нацијама Василиј Небензја.

    

16:09

  

Песков: Русија следи Путинове инструкције о евакуацији из фабрике "Азовстаљ"

  

Русија полази од председничког декрета о евакуацији из индустријске локације
"Азовстаљ", изјавио је портпарол Кремља Дмитриј Песков, коментаришући наводе
потпредседника украјинске владе који је рекао да је Кијев спреман да потпише декрет о
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процедури.

  

"Ми смо се придржавали инструкција које је издао наш председник Владимир Путин, који
је рекао да сви цивили могу слободно да напусте фабрику у било ком правцу и она су
спроведена. Што се тиче милитаната, они такође, могу слободно да изађу ако предају
оружје и према њима ће се поступати у складу са тим, а повређенима ће бити пружена
неопходна медицинска помоћ, према упутствима", рекао је Песков, пренео је Тас.

  

Ово је, додаје Песков, рекао председник, то су упутства врховног команданта којих се ми
придржавамо.

  

Потпредседница украјинске владе Ирина Верешчук изјавила је раније данас да је Турска
пристала да посредује у преговорима о евакуацији припадника украјинских снага, пре
свега тешко рањених, из комбината "Азовстаљ" у Маријупољу.

  

Верешчук је рекла да Украјина жели да буде потписан документ о томе како ће се тачно
одвијати евакуација из "Азовстаља" и да се припрема за потписивање, преноси РИА
Новости.

  

Додала је да је, пре свега, реч о евакуацији тешко рањених, а Турска је спремна да
постане посредник у тим преговорима.

    

14:17

  

Русија протерала десет румунских дипломата

  

Десет румунских дипломата протерано је из Русије, саопштило је руско Министарство
спољних послова.
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Русија се на овај корак одлучила након протеривања руских дипломата из Букурешта,
преноси Ројтерс.

  

Министарство је додало да осуђује покушаје Румуније да окриви Русију за наводне ратне
злочине у Украјини, наводи британска агенција.

  

12:56

  

Путин и Шолц о мировним преговорима

  

Председник Русије Владимир Путин и немачки канцелар Олаф Шолц разговарали су
телефоном о сукобу у Украјини, саопштио је Кремљ.

  

Путин је Шолцу рекао да је напредак у преговорима "у суштини блокиран од стране
Кијева", али да су две стране наставиле разговоре на различитим нивоима.

  

Олаф Шолц je позвао руског председника да пристане на прекид ватре што је пре
могуће, саопштио је портпарол немачке владе.

  

Потребно је примирје да би се побољшала хуманитарна ситуација у Украјини и омогућио
напредак у проналажењу дипломатског решења, рекао је портпарол.

  

Такође, додао је, током 75-минутног разговора Шолц је подсетио Путина на руску
одговорност за глобалну ситуацију са храном.

  

12:52
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Линде: Чланство Шведске у НАТО-у би имало стабилизујући ефекат

  

Шведска министарка спољних послова Ан Линде изјавила је, дан након што се суседна
Финска изјаснила да аплицира за чланство у Алијанси, да би чланство Шведске у
НАТО-у повећало безбедност земаља око Балтичког мора и имало стабилизујући
ефекат.

  

Истовремено, шведски министар одбране Петер Хултквист навео је да би, ако Шведска
аплицира за чланство у НАТО-у, постојао ризик од руске реакције, али да би његова
земља била спремна на то.

  

10:26

  

Москва: Руска војска гађала рафинерију у Кременчугу

  

Министарство одбране Русије саопштило је да су руске снаге напале рафинерију нафте
Кременчуг у централној Украјини и уништиле производне капацитете и резервоаре за
гориво.

  

Такође, Министарство је објавило да су руске снаге обориле украјински су-27 у области
Харкова.

  

Ројтерс напомиње није могао независно да провери извештај.

  

09:54

  

Борељ: ЕУ ће Украјини обезбедити нову војну помоћ
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Шеф дипломатије ЕУ Жосеп Борељ рекао је да ће Унија обезбедити још 500.000.000
евра вредну војну помоћ Украјини.

  

Уверен је да се најкасније до понедељка може постићи договор о ембаргу на руску
нафту.

  

У Вајзенхаусу се од 12. до 14. маја одржава састанак Г7, на којем учествују министри из
Канаде, Француске, Немачке, Италије, Јапана, Велике Британије и САД, како би
разговарали о спољној политици и безбедносних питањима, као и о наредним корацима
и одговору на руски напад на Украјину.

  

09:15

  

Трас: Украјини још оружја, Русији још санкција

  

Министарка спољних послова Велике Британије Лиз Тас изјавила је да је од виталног
значаја да се одржи притисак на Русију, тако што ће се Украјини слати још више оружја
и тако што ће се уводити додатне санкције, пренео је Ројтерс.

  

"Веома је важно у овом тренутку да наставимо са притиском на Владимира Путина, тако
што ћемо слати још оружја Украјини и појачавати санкције", рекла је Лиз Трас, која је
дошла на састанак министара спољних послова групе Г7 у Немачкој.

  

09:06

  

Маријупољ: Руске снаге покушавају да заузму Азовстаљ
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Саветник градоначелника Маријупоља Петро Андрјушченко изјавио је да руске снаге
јутрос покушавају да продру на територију фабрике "Азовстаљ" у том граду.

  

Андрјушченко је рекао да руске снаге, док траје гранатирање, покушавају да се пробију
до централног дела фабрике, наводи Унијан.

  

Он је објавио и фотографију, на њој се види како руски војници шетају око фабрике.

  

Генералштаб Оружаних снага Украјине саопштио је јутрос да је Русија наставила
артиљеријске и ваздушне ударе на Маријупољ, а да су главни напори и даље
концентрисани на блокирање украјинских трупа у зони фабрике Азовстаљ.

  

06:46

  

Верешчук: Нова рунда преговора око евакуације из Азовстаља

  

Потпредседница украјинске владе Ирина Верешчук изјавила је да је почела нова рунда
преговора око "мапе пута" за евакуацију из железаре "Азовстаљ".

  

"Почињемо од тешко рањених. Ту је Црвени крст, они се састају са Русима... Желимо да
се потпише документ о томе како ће тачно бити обављена евакуација из Азовстаља.
Спремамо се за потписивање", рекла је Верешчук.

  

Додала је да је Турска је спремна да постане посредник у тим преговорима.

  

Министарка је подсетила да се на територији фабрике налазе не само борци батаљона
"Азов", већ и војници и официри Оружаних снага Украјине, Националне полиције и
граничне страже.
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Фински председник Саули Нинисто и премијерка Сана Марин у заједничком саопштењу
су поручили да та земља без одлагања треба да поднесе пријаву за пријем у НАТО.
Очекује се да ће  за неколико дана  за чланство у НАТО аплицирати уз Финску и
Шведска .

  

Савет за људска права Уједињених нација усвојио је резолуцију којом се налаже
покретање истраге могућих ратних злочина које су руске трупе починиле на подручју
Kијева и у другим областима. 

  

Руски енергетски гигант "Гаспром" саопштио је да неће више моћи да извози гас преко
Пољске, преко "Јамал-Европе", пошто су уведене санкције против фирме која је власник
пољског дела гасовода. 

  

Украјина је била приморана да потроши 8,3 милијарде долара на рат са Русијом уместо
на развој, саопштио је министар финансија те земље Сергеј Марченко.

  

(РТС, агенције)
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