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ИЗВЕШТАЈ СА ПРВЕ КОНСТИТУТИВНЕ СЕДНИЦЕ САВЕТА ЗА
ПИТАЊА СТАРОСТИ И СТАРЕЊА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

САВЕТ ЗА ПИТАЊА СТАРОСТИ И СТАРЕЊА, ОДРЖАО ЈЕ у уторак, 11.
јуна 2013. године, у просторијама Републичког завода за социјалну заштиту у
Београду, улица Теразије број 34, са почетком у 11.00 часова, ПРВУ СЕДНИЦУ.
По одлуци Владе, Савет има укупно 20 чланова на челу са председником,
државним секретаром Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, гђом Бранкицом Јанковић.1
После конституисања Савета, за потпредседника Савета изабран је др
Милош Немањић a за секретара овог тела Невена Рајковић.
У даљем раду разморен је и усвојен предлог Пословника о раду Савета.
По усвајању Предлога Пословника о раду Савета, као наредна тачка дневног реда,
разматран је Предлог Програма рада Савета за питања старости и старења за 2013.
годину и, после краће дискусије, закључено је да достављени Предлог представља
солидан оквир рада и да су широко набројана сва поља деловања., што омогућава
деловање у свим областима. Предложено је да се Програм допуни са две тачке и то
анализом досадашње примена Националне стратегије о старењу 2006. – 2015. и
анализом улоге надлежних органа као одговора на питања ове категорије
становништва, односно да ли државни органи одговарају на потребе старијих
грађана.
Овако допуњени Програма рада Савета за питања старости и старења за
2013. годину једногласно је усвојен.
Истакнут је приоритет концепта дугорочног збрињавања старијих људи и
неопходност сарадње свих органа који су за ову област надлежни. Такође је наведена
потреба утицања на јавно мнење, приоритетно разматрање проблема дискриминације
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старијих, питање тешког положаја старијих. Подвучен је и значај израде анализе
досадашње примена Националне стратегије о старењу што ће бити значајно за даље
вођење одговарајуће политике старења. Поменуто је и да су економске тешкоће и питање
усамљености основни проблеми са којима се ова популација суочава.

Поред чланова, седници je присуствовао и представник канцеларије
УНФПА у Београду, господин Амир Мехмедагић. Констатовано је да УН са правом
очекују да се води интегрална и координирана политика која ће створити друштво
које посебно тежи да задовољи потребе и ослободи неискоришћене потенцијале
старијих људи и у томе ће Србији бити пружена одговарајућа подршка.
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