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Председник Русије Владимир Путин током првог обраћања посланицима новог
сазива Државне думе рекао је да је поверење које су Руси исказали изабраним
посланицима повезано са надом грађана у квалитетнији рад на свим нивоима
власти, те им је дао одговарајућа упутства у даљем раду.

  

  

Путин је рекао да се земља суочава са много изазова, али да су ниски приходи
становништва главни непријатељ Русије, те да „представљају претњу по стабилан развој
за демографску будућност“.

  

„Наравно, основни задатак је повећање прихода грађана, отварање радних места у свим
регионима земље. Даљи раст економије, измена њене структуре, подршка високо
технолошким областима“, истакао је руски председник.

  
  

 1 / 3



Владимир Путин у обраћању новом сазиву руске Думе изнео кључне задатке власти
уторак, 12 октобар 2021 17:36

У наредним годинама мора се формирати јединствен систем подршке породицама са
децом

    

Путин је наложио да се у року од месец дана развију додатне мере подршке
становницима земље у условима повећане инфлације.

  

Такође је додао да се у наредним годинама мора формирати јединствен систем подршке
породицама са децом, „почевши од момента када будућа мајка још чека долазак детета
на свет па све док дете не заврши школу“. Руски председник је нагласио да су већ
почели са формирањем тог система.

  

Путин је такође позвао да се уклоне препреке за рад малих предузећа како би се
побољшало благостање породица.

  

Обраћајући се посланицима, руски председник је истакао да је важно да се поштују
парламентарне традиције и да се свакодневно својим радом оправдава добијено
поверење.

  

Такође је додао да се у Државној думи морају чути различита мишљења и морају се
усвајати уравнотежена решења.

  

Притом, иницијативе посланика морају одговарати националним циљевима развоја и
морају бити оно што захтева „земља, друштво и грађани“.

  

Говорећи о вакцинацији против вируса корона, председник је указао на значај
информисаности становника у оквиру кампање вакцинације.

  

„У многим регионима бележи се пораст заражених. Медицинско особље ради у тешким
условима. Вакцинација може спасити људе од заразе, од тешког тока болести. Сви то
добро знамо. Неопходно је да се повећа темпо вакцинације“, рекао је руски председник.
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Подсетимо, избори за Државну думу Русије одржани су 17-19. септембра. Према
прелиминарним подацима Централне изборне комисије (ЦИК), након обраде више од 95
одсто гласова, највећи број гласова је освојила Јединствена Русија са више од 49 одсто
гласова. Иза ње следи Комунистичка партија (19 одсто), а затим ЛДПР (7,5 одсто) и
Нови људи (5,4 одсто).

  

(Спутњик)
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