ТРАНСПОРТ
СЕКТОРОТ
НАКРАТКО ЗА СЕКТОРОТ
Транспортната мрежа на Западниот Балкан сè уште бара фокусирано
финансирање, бидејќи значителен дел на патната и железничка мрежа
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во регионот има потреба од реконструкција и надградба. Исто така мора
да се одговори на нематеријалните пречки кои влијаат врз трговијата и
сообраќајот во регионот (меѓусебна компатибилност, сигурност, безбедност,
управување со сообраќајот за сите видови на транспорт).
Во 2015 година, лидерите на Западниот Балкан се усогласија и договорија

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ

за регионална Основна транспортна мрежа и индикативно продолжување
на Основната мрежа и коридорите на ЕУ за подобрување на поврзаноста
во регионот и пошироко со мрежата на ЕУ. Потпишувањето на Договорот
за транспортна заедница во 2017 година поттикнува подобро планирање
на транспортните инвестиции и процедурално поедноставување. Новиот
Секретаријат на транспортната заедница се наоѓа во Белград и има водечка

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

улога во развојот на политики и механизми за соработка во регионот.

ПРИОРИТЕТИ И АКТИВНОСТИ НА WBIF
Транспортот е најактивниот сектор на WBIF, со удел од 45% во портфолиото.
WBIF дава грантови за техничка помош за развивање на проекти кои се дел
од Основната мрежа. Инвестициските грантови служат за кофинансирање
на инфраструктурни проекти на основните коридори, со што се користат
средства во износ од 1 милијарда евра за клучни инвестиции за поврзување
во периодот 2015-2020. Патниот и железничкиот сектор се главните
корисници на овие средства.

WBIF ГРАНТОВИ ПО СЕКТОР

WBIF ГРАНТОВИ ПО КОРИСНИК
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* Оваа ознака е без предрасуди кон позициите за статусот и е во согласност
со UNSCR 1244/1999 и Мислењето на МСП за декларацијата на независност
на Косово.

Примери на проекти
Источен/Источно-медитерански коридор:
реконструкција на железничка рута 10 на Косово
Источниот/Источно-медитеранскиот коридор проаѓа низ Косово од север на
југ преку Рута 10 и е железничката врска на државата со поширокиот регион.
Целата пруга е во лоша состојба, со сериозни структурни ограничувања кои
го ограничуваат сообраќајот на 60км/ч. Рута 10 е дел од продолжувањето
на TEN-T Мрежата на Западниот Балкан. Таа е со вкупна должина од 256 км,
од кои 148 км се наоѓаат на Косово.
Рутата на Косово ќе се рехабилитира во три фази:
• Фаза 1: Косово Поле – граница со Северна Македонија (64 км);
• Фаза 2: Косово Поле – Митровица (35 км);
• Фаза 3: Митровица – граница со Србија (49 км).

Железничка станица Косово Поле (c) ЕУ
Целата рута ќе биде надградена до TEN-T стандардот. Брзината за патнички и
товарен сообраќај ќе се зголеми до 100-120 км/ч, со што ќе се намали времето
за патување меѓу Приштина, Скопје и Белград за половина час.
Градежните работи на Фаза 1 започнаа во јули 2019 година, додека почетокот
на работите во Фаза 2 се планира за крајот на 2020 година. Во тек е изработка
на детален проект за Фаза 3. Откако ќе биде пуштена во употреба, рутата

ПРОЦ. ВКУПНА ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ:
WBIF ГРАНТОВИ:

€84,3 м. (INV)
€5,6 м. (TA)

ПОТПИШАНИ ЗАЕМИ:

€39,9 м. (EBRD)
€42 м. (EIB)

ќе обезбеди интероперабилна железничка рута на Косово за безбедни
транспортни услуги за лица и деловниот сектор во регионот и пошироко
во Европа.

€251,7 м.

ОЧЕКУВАНО ЗАВРШУВАЊЕ:

крај на 2023 (фази 1 и 2)

R2a патна интерконекција меѓу Босна и Херцеговина и
Хрватска, Бања Лука – Градишка и мост во Градишка
Овој инвестициски проект се однесува на изградбата на граничен премин,
прекуграничен мост на реката Сава, како и магистрален пат на делницата
Бања Лука - Градишка. Новата изградба се наоѓа покрај Рута 2а (R2a) која се
протега 239 км, од Лашва и Бања Лука во Босна и Херцеговина до Окучани
во Хрватска. На тој начин таа ја поврзува Босна и Херцеговина со главните
транспортни рути во Хрватска кои водат до јадранските пристаништа.
Тековно, R2a проаѓа низ градското подрачје на Градишка во должина од
приближно 2 км и преминува двонасочен мост преку реката Сава во должина
од 260 м. Новиот мост и прекуграничните објекти во Градишка се градат на
околу 3 км западно од постојните објекти, надвор од урбаното подрачје
на Градишка. Изградбата на мостот е започната во октомври 2019 година.
Откако ќе бидат ставени во функција, новите објекти ќе обезбедат сигурен

Предлог нацрт за мостот во Градишка преку реката Сава, БиХ
(c) Аутопутеви РС

и ефикасен патен транспорт за повеќе од 500.000 лица кои го користат
автопатот R2a, значително ќе се подобри капацитетот на патничкиот и
товарниот сообраќај, а времето за преминување на границата меѓу Босна

ПРОЦ. ВКУПНА ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ:

и Херцеговина и Хрватска ќе се намали на 2-5 минути за автомобили и 12-30

WBIF ГРАНТ:

минути за камиони.

ПОТПИШАН ЗАЕМ:

Новиот мост исто така ќе биде во функција на сообраќајот кој доаѓа од
автопатиштата Бања Лука - Градишка и Бања Лука - Добој.

www.wbif.eu

ОЧЕКУВАНО ЗАВРШУВАЊЕ:

€38,5 м.
€7 м. (INV)
€10,7 м. (EIB)
средина на 2022

