
Укупно

REEP/REEP+ • финансирање 
за приватни сектор

WB EDIF • финансирање малих 
и средњих предузећа

EFSE • инвестиције са 
субвенционисаним кредитима

GGF • инвестиције са 
субвенционисаним кредитима

Резултати

Саобраћај 

Енергетика

Животна 
средина

Укупно

Дигитална 
инфраструктура

Социјална 
заштита

Приватни сектор    
(укључујући 
пољопривреду)
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ЕВРОПСКА УНИЈА
Највећи инвеститор и донатор 
финансијских средстава у Србији

€202,6m

€1.3bn

€217,3m

€15,5m

€1.7bn

ГРАНТОВИ   
WBIF 

€228,9m

ПОТПИСАНИ  
КРЕДИТИ 

€2,6bn

ПОДРЖАНИ
ПРОЈЕКТИ

42

ПРОЦЕЊЕНА 
ВРЕДНОСТ 
ПРОЈЕКАТА

€6,5bn

Инвестициони грантови:
€148,4m

Техничка помоћ:
€80,5m

Подаци из септембра 2021. године

ПОДРШКА 
ПРИВАТНОМ СЕКТОРУ

€1,7bn 

„Пројекти WBIF остварују користи ста-
новништву и пословном сектору у Ср-
бији у склопу процеса приступања Европ-
ској унији. Циљ није само изградити пут 
или школу, већ је и стварање најефектив-
није мреже инфраструктуре у складу са 
стандардима Европске уније.“

Амбасадор Емануеле Жофре
Шеф Делегације Европске уније у Србији

Билатерални 
грантови преко 

IPA II 
2014 - 2021

Грантови                       
WBIF

2009 - 2021

€308m

€56m

€238m

€112m

_

€56m

€15,7m

€1,8m

€17,3m

€28,7m

€165,4m

€228,9m €770m

Подршка 
приказана у 
наставку по 

ставкама

Економски и инвестициони план за Западни Балкан, 
којег је Европска комисија усвојила 6. октобра 2020. 
године*, има за циљ да подстакне дугорочан економ-
ски опоравак региона, да подржи зелену и дигиталну 
транзицију, да ојача регионалну интеграцију и прибли-
жавање Европској унији. Инвестициони пакет ће бити 
кључни покретач који ће омогућити јавна и приватна 
улагања европских и међународних финансијских ин-
ституција у регион.   

Инвестициони приоритет 2: Повезивање севера и југа

Надоградња железничког правца који повезује Београд и Приштину кроз 
припрему техничке документације за радове на рехабилитацији у Србији.

Инвестициони приоритет 1: Повезивање истока и запада

Значајно унапређење Аутопута мира у Србији, који повезује Ниш са 
Приштином. Модернизација железничког Коридора биће у целости 
реализована.

Инвестициони приоритет 5: Прелазак са угља на друге енергенте

Завршетак радова на Трансбалканском енергетском коридору у Србији. 
Припрема за изградњу гасовода између Србије и Северне Македоније.

Инвестициони приоритет 7: Управљање отпадом и отпадним водама

Реализација инвестиционог програма у области животне средине, који 
обухвата пројекте о управљању отпадом и отпадним водама у великим 
и градовима средње величине. Извршиће се интегрисање регионалних 
система управљања отпадом паралелно са затварањем непрописних 
одлагалишта отпада.

Инвестициони приоритет 8: Дигитална инфраструктура

Даљи развој и имплементација националне широкопојасне инфра-
структуре – завршетак реализације најнапреднијих инвестиционих 
пројеката до 2024 године.

167 км аутопутева

Санирано је 580 км железничких 
линија

Унапређено је 479 км 
електроводова

Побољшани системи 
водоснабдевања/управљања 
отпадним водама за више од 3 
милиона људи

Систем прогнозе и упозорења на 
поплаву за 1,8 милиона људи у 
сливу реке Саве

Болнички и истраживачки објекти 
за 1,9 милиона људи

*COM(2020)641 финални текст

Инвестициони приоритет 9: Конкурентност приватног сектора

Повећати износ гранта и гарантовати капацитете за подршку 
приватном сектору и мобилисати помоћ за одрживи рурални развој.

СРБИЈА И ИНВЕСТИЦИОНИ ОКВИР ЗА ЗАПАДНИ 
БАЛКАН (WBIF)

ЕУ ПОДРШКА СРБИЈИ WBIF И СРБИЈА

СРБИЈА

ИНВЕСТИЦИОНИ ИНСТРУМЕНТИ

Инвестициони оквир за Западни Балкан (WBIF), који 
укључује и сопствену платформу приватног сектора Про-
грам за развој предузећа и иновација Западног Бал-
кана (WB EDIF), окупља партнере на Западном Балкану, 
билатералне донаторе и међународне финансијске ин-
ституције с циљем пружања подршке развоју те процесу 
приступања, како региона, тако и појединачних земаља. 
Инвестициони оквир за Западни Балкан основан је 2009. 
године са Европском унијом као највећим донатором 
кроз Инструмент за претприступну помоћ (IPA). 

Предприступна помоћ (IPA II) непосредно обезбеђује 
додатна средства Србији кроз билатералне грантове за 
подршку пројектима у области саобраћаја, енергетике, 
животне средине, конкурентности, иновација и изградње 
капацитета.

Инвестициони оквир за Западни Балкан у Србији такође 
подржава конкурентност и иновативност приватног секто-
ра (укључујући пољопривреду) кроз  комбиноване инвести-
ције (грантови и кредити), преко следећих инструмената:

 Програм за развој предузећа и иновација  
 Западног Балкана (WB EDIF)  

Програм за развој предузећа и иновација Западног Бал-
кана (WB EDIF) пружа различите приступе финансијским 
средствима за мала и средња предузећа (МСП) кроз низ 
финансијских инструмената, које прати саветодавна по-
моћ, како би се повећала спремност малих и средњих 
предузећа за инвестиције.

 Европски фонд за Југоисточну Европу (EFSE)  
Европски фонд за Југоисточну Европу (EFSE)  јача економ-
ски развој кроз обезбеђивање финансијских средстава 
посредним кредитним институцијама које одобравају по-
зајмице микро и малим предузећима, пољопривредни-
цима, пољопривредним предузећима и домаћинствима.

 

 Фонд за зелени развој (GGF)
Фонд за зелени развој (GGF) финансира пројекте обновљиве 
енергије преко посредничких кредитних институција које 
одобравају позајмице за мала и средња предузећа и до-
маћинства.

 Регионални програм енергетске    
 ефикасности (REEP/REEP Plus)
Регионални програм енергетске ефикасности (REEP/REEP 
Plus) обезбеђује комбинацију финансијских инструмена-
та за општине, мала и средња предузећа и домаћинства, 
за пројекте одрживе енергетске ефикасности.

Приступ финансијским средствима и конкурентности 
за мала и средња предузећа

Енергетска ефикасност и обновљиви извори у 
приватном сектору
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WBIF у приватном сектору • Приступ финансијским средствима и конкурентности, енергетској ефикасности и обновљивим изворимаWBIF у јавном сектору • Мешовите инвестиције за велике инфраструктурне пројекте

СРБИЈА

Источни крак Паневропског коридора X: 
Србија – Бугарска, Коридор Xc, железница

Трансбалкански енергетски коридор: 
деоница мреже Крагујевац – Краљево

Паневропски коридор простире се између Аустрије и Грчке. Кроз Србију, 
овај коридор прилази са 872 км пруге, укључујући 80 км дугу везу између Ср-
бије и Бугарске на источном крају правца Xц, која није електрификована. 
Систем за сигнализацију и контролу возова се користи дуже од 50 година, 
успорава кретање возова до брзина између 30 и 50 км/ч, те представља 
озбиљан ризик за безбедности саобраћаја. Овим пројектом омогућава се 
рехабилитација постојеће железничке пруге на траси Ниш-Димитров-
град, уз електрификацију и модернизацију сигнализације/телекомуника-
ција, и изградњу једноколосечне обилазнице око града Ниша.

Постојећи регионални далеководни систем је озбиљно застарео и склон 
је кваровима уз високе оперативне и трошкове одржавања. Пројекат 
WBIF доприноси успостављању трансбалканског енергетског коридо-
ра, који регион повезује са Европском унијом. Инвестицијом се пружа 
подршка изградњи новог далековода од 400 kV између Краљева и Кра-
гујевца, те и надоградња подстанице. Када вод постане оперативан, 
очекује се побољшање сигурности снабдевања електричном енергијом 
за милион становника, и смањење губитака на мрежи од 10.800 MWh 
годишње, што одговара уштедама од више од 500.000 €.

Грантови ЕУ: €75,2m Грант ЕУ: €6,6m

Кредит KfW: €15mКредит EIB: €134m

Укупна инвестиција: €29,6mУкупна инвестиција: €268,3m

Постројење за припрему воде у Макишу задовољава 60% укупне пот-
ражње за водом у Београду. Муљ и техничка отпадна вода која на-
стаје у процесу припреме сирове воде директно се испуштају у талож-
ни танк на локацији и у систем комуналне канализације. Грант WBIF 
ће омогућити претварање нус-производа из припреме воде у чврсто 
стање, као и њихово накнадно адекватно збрињавање. Грантом ће се 
покрити део инвестиционих трошкова, који би иначе имали утицаја 
на цену воде, а која би у том случају прешла ниво ценовне приступач-
ности становништва са ниским и средњим примањима.

Српска влада донела је стратешку одлуку да стави акценат на развој 
објеката високог образовања и истраживачких капацитета засно-
ваних на знању, као кључног покретача економског раста. Пројекат 
WBIF повлачи низ инвестиција усмерених на ревитализацију јавних ус-
танова истраживања и развоја. Овим инвестицијама ће се унапреди-
ти истраживачка инфраструктура, обезбедити нови научни центар 
за промоцију научне писмености, нови објекти за смештај студената 
и младих научника, те унапредити инфраструктура у области меди-
цинских наука.

Надоградња постројења за водоснабдевање и 
пречишћавање отпадних вода у Макишу

Пројекат истраживања и развоја у јавном сектору у 
Србији

Грант билатералног донатора: €2,9m Грантови ЕУ: €1,5m

Кредит EIB: €200m; Кредити CEB: €105mКредит EBRD: €14,5m

Укупна инвестиција: €427,6mУкупна инвестиција: €19,4m

Исте структуре као и EFSE, Фонд за зелени развој (GGF) финансира 
пројекте обновљиве енергије. Посредничке кредитне институције одо-
бравају позајмице микро и малим предузећима и домаћинствима. Фонд 
је нарочито фокусиран на инвестиције у области енергетске ефикас-
ности и обновљивих извора енергије. Служба за техничку помоћ пру-
жа подршку малим и средњим предузећима у припреми инвестиционих 
пројеката и изграђује капацитете посредничких кредитних институ-
ција. Покретачи Фонда за зелени развој су Европска инвестициона бан-
ка (EIB) и немачка развојна банка KfW.

Фонд за зелени развој*

Циљ: Подршка регионалним мерама за смањење потрошње 
енергије и емисија CO₂ за 20%.

ggf.lu

wb-reep.org

Регионални програм енергетске ефикасности за 
Западни Балкан**

Циљ: Формирање одрживог тржишта енергетске
ефикасности на Западном Балкану.

Регионални програм енергетске ефикасности за Западни Балкан (REEP/
REEP Plus) обезбеђује комбинацију финансијских инструмената, тех-
ничке помоћи и политичког дијалога у циљу превазилажења препрека на 
тржишту и стимулисања дугорочног тржишног раста. Програм, којег 
имплементирају Европска банка за обнову и развој (EBRD), Секрета-
ријат Енергетске заједнице и KfW, уз подршку ЕУ и осталих билатерал-
них донатора, пружа подршку унапређењу регулаторног окружења за 
инвестиције у енергетску ефикасности, одрживу и обновљиву енергију. 
Програм такође омогућава приступ финансијским средствима општи-
нама, малим и средњим предузећима и домаћинствима.

efse.lu

Европски фонд за Југоисточну Европу*

Циљ: Обезбеђивање одрживог финансирања микро и малих 
предузећа и породица са ниским примањима.

Европски фонд за Југоисточну Европу (EFSE) је јавно-приватни фонд 
којег подржава Европска унија, а који се бави јачањем економског развоја 
кроз обезбеђивање финансијских средстава посредничким кредитним 
институцијама које одобравају позајмице за мала и средња предузећа, 
укључујући пољопривреднике и пољопривредна предузећа и домаћин-
ства. Његов развојни фонд пружа техничку помоћ у изградњи капаци-
тета предузетничких екосистема (нпр. предузетника, финансијских 
институција, јавних установа). Покретач овог фонда и водећи инвес-
титор је KfW.

Програм за развој предузећа и иновација Западног 
Балкана   

Циљ: Унапређење капацитета и приступа повољним 
средствима за компаније на Западном Балкану.

Програм за развој предузећа и иновација Западног Балкана (WB EDIF) је 
платформа, коју води ЕУ, за развој приватног сектора на Западном Балкану. 
Она уједињује кључне заинтересоване стране, укључујући владе држава 
Западног Балкана, међународне финансијске институције, регионалне 
организације и билатералне донаторе с циљем заједничког повлачења и 
искоришћења финансијских средстава и стручности. Програм за развој 
предузећа и иновације Западног Балкана (WB EDIF) омогућава вишенаменски 
приступ финансијским средствима за мала и средња предузећа кроз низ 
финансијских инструмената (нпр. гаранција, деоница и кредита). Све ово 
прате саветодавне услуге како би се повећала спремност малих и средњих 
предузећа за инвестиције и подржале реформе политике у региону.

wbedif.eu

БГ Реклам, произвођач најсавременијих рекламних производа из Срби-
је, повећао је промет за 50% и удвостручио број запослених на 170 у 
три различите земље. Проширење компаније подржали су заједнички 
WB EDIF, преко Фонда за експанзију предузећа (ENEF), који финансира 
предузећа са високом развојним потенцијалном, и EBRD, која је обез-
бедила пословну саветодавну подршку.

Упркос пандемији COVID-19, произвођач етикета Делтапласт ус-
пешно је проширио своју производњу и отворио нова радна места. 
Компанија је уложила 144.000 евра у нове машине и ново складиште. 
Финансирање је обезбеђено преко еко-кредита којег је одобрила KfW 
(у име Савезне владе Немачке), а финансијски оквир допуњен је сред-
ствима из REEP Plus. Проширење капацитета омогућило је Делта-
пласту да стекне нове купце, будући да компанија сада може да при-
ма поруџбине са кратким роковима испоруке.

€1.3bn инвестиција кроз субвенционисане кредите

Обезбеђено 117.138 субвенционисаних кредита

Саветодавним услугама подржано 19.716 пројеката

€202,6m за финансирање малих и средњих предузећа 

Подршка за 1.200 малих и средњих предузећа у Србији

16 инвестиција кроз деонице (€14,8m)

€4,7m за техничку и саветодавну помоћ за МСП

€217,3m инвестиција са субвенционисаним кредитима 

Обезбеђено 6.943 субвенционисаних кредита

Годишње уштеде од 837.997 MWh примарне енергије

Годишње смањење емисија CO2 од 248.483 t 

€7.3m за финансирање стамбеног сектора (GEFF)

€8.3m за директно финансирање приватног сектора

Побољшана енергетска ефикасност

*Број и износи субвенционисаних кредита од почетка

*Број и износи субвенционисаних кредита од почетка

**Регионални резултати


