
Билатерални донатори WBIF-a
Билатерални донатори су витални ослонац WBIF-а. Они доприно-
се обезбеђивању финансијских средстава за техничку подршку 
и инвестиционе грантове, саветовање о операцијама и активно 
учешће у WBIF-овом управљању кроз ротирајући систем копредсе-
давања Управним одбором. До краја 2019. године доприноси би-
латералних донатора достигли су 98,7 милиона евра, укључујући 
93,5 милиона евра у директним дотацијама WBIF-овом Европском 
заједничком фонду за Западни Балкан (EWBJF) и 5,2 милиона евра 
пренетих из EBRD-овог Фонда за Западни Балкан (WBF) када је 
WBIF започео са радом. Након намењених више од 10 милиона 
евра током 2017. и 2018. године, билатерални донатори су 2019. 
године наменили до сада незабележен укупан износ од 13,9 мили-
она евра.

Поменутим повећањем доприноса билатералних донатора још 
једном је потврђена њихова заинтересованост за финансирање 
пројеката у оквиру свих сектора WBIF-а, с фокусом на сектор за-
штите животне средине и друштвени сектор у циљу употпуња-
вања фокуса Европске комисије на енергетски и транспортни сек-
тор у оквиру Агенде о повезивању. Стога су донатори издвојили 
31 милион евра у инвестиционим грантовима за инвестиције у 
износу од 152 милиона евра у сектор заштите животне средине у 
периоду 2017–2019.
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„WBIFје постао најсавременији 
механизам који комбинује 
финансирање и техничку подршку.“

„WBIF: пружање значајне подршке за
Западни Балкан од партнера из Европе 
и шире.“

„Аустрија подржава WBIF као изузетно 
вредну платформу партнерства још од 
његовог оснивања. Хајде да наставимо 
изградњу европске будућности 
заједно!“

*EBRD WBF: Аустрија, Канада, Чешка Република, Данска, 
Финска, Мађарска, Ирска, Луксембург, Холандија, 
Норвешка, Пољска, Словачка, Словенија, Шпанија, 
Шведска, Уједињено Краљевство.

Подаци из маја 2020.

Копредседавајућа 
Управног  
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Земља наменска 
средства
(у мил. €)

Земља наменска 
средства
(у мил. €)

Аустрија 2,00 Пољска 1,51

Немачка 2,00 Норвешка 2,01

Италија 3,00 Шведска 2,84

Луксембург 0,50 Укупно 13,86

Париска група

Група финансијера 
пројекта

Инфраструктура
(ДИГИТАЛНА 

ИНФРАСТРУКТУРА, 
ЕНЕРГЕТИКА, Ж.СРЕДИНА, 

ДРУШТВЕНИ СЕКТОР,
ТРАНСПОРТ)

Радна група
WB EDIF-a



Заједничко партнерство:

У сарадњи са:

Билатерални донатори:

Корисници:

O WBIF-у
Инвестициони оквир за Западни Балкан (WBIF) представља финансиј-
ски инструмент који је у децембру 2009. године покренула Европска 
комисија заједно са Развојном банком Савета Европе (CEB), Европском 
банком за обнову и развој (EBRD), Европском инвестиционом банком 
(ЕИБ), билатералним донаторима и државама Западног Балкана у 
циљу финансирања стратешких инвестиционих пројеката. Немачка 
развојна банка KfW и Светска банка накнадно су се придружиле плат-
форми. У децембру 2018. године Француска агенција за развој (AFD) 
постала је учесница у WBIF-у. 

WBIF комбинује грантове, зајмове и доприносе корисника за инфра-
структурне инвестиције у секторе енергетике, заштите животне сре-
дине, друштвени, транспортни и дигитални сектор, као и за развој 
приватног сектора.

WBIF доприноси европској перспективи Западног Балкана пружањем 
подршке инвестиционим пројектима којима се унапређује конкурент-
ност и раст, а које допуњују мере политика за подстицање регионалне 
сарадње и повезаности.

www.wbif.eu

Изградња фискултурних сала и санација 
основних и средњих школа у Северној 
Македонији

Постројење за прераду отпадних вода у 
Подгорици, Црна Гора

Продужетак и санација постројења за 
прераду отпадних вода и канализационе 
мреже у Гњилану, Косово*

Проц. вредност пројекта: 
€50,1 мил.

Примери инвестиционих пројеката које су суфинансирали билатерални донатори

Грант билат. донатора:
€9,0 мил.

Друштвени сектор

Животна срединаПостројење за прераду 
отпадних вода за 188.400 
становника

47.700 домаћинстава 
остварило корист од 
ефикаснијих санитарних услуга

Čiste površinske i podzemne 
vode u okolini i nizvodno 

100 радних места отворено 
током изградње и још 55 за 
рад новог постројења

Проц. вредност пројекта:
€62,6 мил.

Грант билат. донатора:
€3,0 мил. 

Проц. вредност пројекта:
€21,9 мил. 

Грант билат. донатора:
€2,5 мил.

Животна средина

* Овај назив не прејудицира ставове о статусу и у складу је са Резолу-
цијом Савета безбедности Уједињених нација 1244 и мишљењем Међу-
народног суда правде о косовској декларацији о независности.

Постројење за прераду 
отпадних вода за 110.000 
становника

110.000 становника остварило 
корист од ефикаснијих 
санитарних услуга

Чисте површинске и 
подземне воде у околини и 
низводно

150 радних места отворено 
током изградње и још 28 за 
рад новог постројења

60 школа санирано

16 школа санирано и 
опремљено

11.000 деце и 700 наставника 
остварило корист од 
модерних образовних 
објеката

Резултати пројекта

Грант WBIF-a

70 фискултурних сала 
изграђено


