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ВЕЗЕ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ ЗА ПЕРИОД 2023-2029  

СА АГЕНДОМ 2030 И ЦИЉЕВИМА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА 

 

 
РАЗВОЈНИ ПРАВАЦ БР. 1: Одрживи локални економски развој 

Допринос Циљевима одрживог развоја: 

Циљ одрживог развоја бр. 2: Свет без глади 

Подциљ: 2.3 До 2030. године удвостручити пољопривредну продуктивност и приходе 

малих произвођача хране, посебно жена, староседилачких народа, породичних 

пољопривредника, сточара и рибара, укључујући сигуран и једнак приступ земљи, другим 

производним ресурсима и улагањима, знањем, финансијским услугама, тржишта и 

могућности додавања вредности и запошљавања. 

Подциљ: 2.4  До 2030. године обезбедити одрживе системе производње хране и 

применити еластичне пољопривредне праксе које повећавају продуктивност и 



производњу, које помажу у одржавању екосистема, које јачају капацитет за прилагођавање 

климатским променама, екстремним временским условима, сушама, поплавама и другим 

катастрофама и прогресивно побољшавају земљу и квалитет земљишта. 

Циљ одрживог развоја бр. 8: Достојанствени рад и економски раст 

Подциљ: 8.2 Постићи веће нивое економске продуктивности кроз диверзификацију, 

технолошку надоградњу и иновације, укључујући фокусирање на секторе високе додане 

вредности и радно интензивне секторе 

Подциљ: 8.3 Промовисати развојно оријентисану политику која подржава продуктивне 

активности, достојно отварање нових радних места, предузетништво, креативност и 

иновације и подстиче формализацију и раст микро, малих и средњих предузећа, 

укључујући приступ финансијским услугама 

Подциљ: 8.5 До 2030. године постићи потпуно и продуктивно запослење и пристојан рад за 

све жене и мушкарце, укључујући младе и особе са инвалидитетом, и једнаку плату за рад 

једнаке вредности 

Подциљ: 8.9 До 2030. године осмислити и спровести политике за промоцију одрживог 

туризма који ствара радна места и промовише локалну културу и производе 

Циљ одрживог развоја бр. 9: Индустрија, иновације и инфраструктура 

Подциљ: 9.1 Развити квалитетну, поуздану, одрживу и отпорну инфраструктуру, укључујући 

регионалну и прекограничну инфраструктуру, за подршку економском развоју и људском 

благостању, са фокусом на приступачан и једнак приступ за све. 

Циљ одрживог развоја бр. 16: – Мир, правда и снажне институције 

Подциљ 16.5 Значајно смањити корупцију и подмићивање у свим њиховим појавним 

облицима 

Подциљ 16.6 Развити делотворне, одговорне и транспарентне институције на свим 

нивоима 

Подциљ 16.7 Осигурати одговорно, инклузивно, партиципативно и репрезентативно 

доношење одлука на свим нивоима 

 

 

 

 

 



РАЗВОЈНИ ПРАВАЦ БР. 2: Развој модерне инфраструктуре 

Допринос циљевима одрживог развоја: 

Циљ одрживог развоја бр. 6: Чиста вода и санитарни услови 

Подциљ 6.1. До 2030. године постићи универзални и једнак приступ безбедној и 

приступачној пијаћој води за све 

Подциљ 6.2. До 2030. године постићи приступ одговарајућим и правичним санитарним и 

хигијенским условима за све, окончати отворену дефекацију, а посебно пажњу обратити на 

потребе жена и девојака и осталих угрожених особа 

Подциљ 6.3. До 2030. године побољшати квалитет воде смањењем загађења, 

елиминишући одлагање и минимизирање испуштања опасних хемикалија и материјала, 

преполовити удeo необрађених отпадних вода и значајно повећати рециклирање и 

безбедну поновну употребу воде 

Подциљ 6.5. До 2030. године применити интегрисано управљање водним ресурсима на 

свим нивоима, укључујући прекограничну сарадњу 

Циљ одрживог развоја бр. 7: Доступна обновљива енергија 

Подциљ: 7.3. До 2030. удвостручити глобалну стопу побољшања енергетске ефикасности 

Циљ одрживог развоја бр. 11: Одрживи градови и заједнице 

Подциљ 11.3 До 2030. године побољшати инклузивну и одрживу урбанизацију и способност 

за партиципативно, интегрисано и одрживо планирање и управљање људским насељима у 

свим земљама 

Циљ одрживог развоја бр 12: Одговорна потрошња и производња 

Подциљ 12.2. До 2030. године постићи одрживо управљање и ефикасно коришћење 

природних ресурса 

Подциљ 12.5. До 2030. године знатно смањити стварање отпада превенцијом, смањењем, 

рециклирањем и поновном употребом 

Циљ одрживог развоја бр 13: Акција за климу 

Подциљ:13.2. Интегрисати мере климатских промена у националне политике, стратегије и 

планирање 

 

 

 



РАЗВОЈНИ ПРАВАЦ БР.3 : Побољшање квалитета живота становништва 

Допринос Циљевима одрживог развоја: 

Циљ одрживог развоја бр. 1: Свет без сиромаштва  

Подциљ 1.3. Применити одговарајуће националне системе социјалне заштите и мере за 

све, укључујући и најугроженије и до краја 2030. године обухватити значајан број 

сиромашних и рањивих 

Циљ одрживог развоја бр. 3: Добро здравље 

Подциљ 3.4. До 2030. године смањити за трећину преурањене смртности од незаразних 

болести превенцијом и лечењем и промовисањем менталног здравља и благостања. 

Подциљ 3.5. Јачање превенције и лечења злоупотребе опојних супстанци, укључујући 

злоупотребу опојних дрога и штетну употребу алкохола. 

Циљ одрживог развоја бр. 4: Квалитетно образовање 

Подциљ 4.2. До 2030. обезбедити да све девојчице и дечаци имају приступ квалитетном 

развоју у раном детињству, бризи и предшколском образовању како би били спремни за 

основно образовање 

Подциљ 4.4. До 2030. године значајно повећати број младих и одраслих који имају 

одговарајуће вештине, укључујући техничке и стручне вештине, за запошљавање, пристојне 

послове и предузетништво 

 

 

 


