
Развој и реформа социјалне политике су приоритети у региону. 
Напори у том погледу усмерени су на образовни, здравствени и 
пензиони систем, смањење сиромаштва, социјалну инклузију и 
побољшања мреже социјалне сигурности. Пратеће инфраструктурне 
мере обухватају изградњу и модернизацију социјалних стамбених, 
образовних, здравствених и правосудних објеката. Напредак у 
овом сектору пресудна је компонента у оквиру напора Западног 
Балкана усмерених ка циљу усклађивања са Стратегијом Европа 
2020, посебно кроз Стратегију Југоисточна Европа 2020 која 
одражава решеност влада Југоисточне Европе да прихвате 
политике неопходне за достизање нивоа друштвено-економског 
раста потребног за обезбеђивање просперитета становника и 
олакшавање интеграције у ЕУ.

Пројекти у друштвеном сектору чине 15% портфолија. 
Грантови WBIF-а су кроз стратешке студије помогли у припреми 
студија изводљивости, пројеката, процена утицаја и сл, као 
и у суфинансирању пројеката с великим утицајем на животе 
становништва, почев од образовних, истраживачких и културних 
установа, до здравствених и правосудних објеката, али и 
социјалног становања и комуналне те руралне инфраструктуре. 
Кроз ове инвестиције, финансијска средства која WBIF ставља на 
располагање активно промовишу друштвену кохезију и одржив 
развој широм региона.
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€3,2 млрд. €43,5 мил. €1,5 мил. 27 18/€1,2 мил. 

* Овај назив не прејудицира ставове о статусу и у складу је са Резолуцијом 
Савета безбедности Уједињених нација 1244/1999 и мишљењем 
Међународног суда правде о косовској декларацији о независности
1 Корисница WBIF-a до 1. јула 2013. године

Подаци из маја 2020.
www.wbif.eu

Боље школе за 150.000 ученика

14 нових високошколских и истраживачких објеката

Здравствене установе и објекти за 9,7 милиона 
становника у региону

Социјална стамбена решења за најмање 8.200 
становника

Osnovna infrastruktura za 35.000 stanovnika u ruralnim 
sredinama

Затворски објекти у складу са европским 
стандардима за 2.700 притвореника

Боље школе за 
96.600 ученика
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за 1,8 милиона 
становника

Затворски објекти 
у складу са евро. 

стандардима 
за 3.000 

притвореника



Стамбено збрињавање и социјална интеграција угрожених лица 
која живе у објектима колективног смјештаја у Босни и Херцеговини

Сукоби у бившој Југославији током деведесетих година прошлог века 
довели су до расељавања више од једног милиона људи унутар граница 
садашње Босне и Херцеговине. Крајем 2011. године још увек је било око 
113.000 расељених, од чега је 8.500 живело у колективним центрима и 
алтернативном привременом смештају. Многи од њих били су незапослени, 
старији, болесни или на други начин социјално угрожени. 

Циљ овог пројекта је обезбеђивање стамбених решења за око 7.200 
избеглица и интерно расељених лица који су крајем 2012. године живели 
у колективним центрима или у алтернативном смештају. У конкретнијем 
смислу, пројекат обухвата изградњу и реновирање 82 зграде (2.600 стамбених 
јединица) у 45 општина и градова широм Босне и Херцеговине, које се 
затим корисницима додељују по основу модела социјално непрофитног 
стамбеног изнајмљивања или у оквиру институционалних центара за 
смештај (старање). На нове локације се до краја 2019. године уселило 
150 породица (затворено је осам колективних центара и алтернативних 
смештајних локација).

€105,1 мил.
 €1,2 мил. (TA)

 €60 мил. (CEB)
 крајем 2022. 

УКУПНА ПРОЦ. ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 

ГРАНТ WBIF-A:
ПОТПИСАНИ ЗАЈАМ:                                         
ОЧЕКИВАНИ ЗАВРШЕТАК: 

Унапређење и обнова правосудних објеката у Србији

Србија спроводи свеобухватни инвестициони програм обнове приоритетних 
правосудних објеката у оквиру Националне стратегије реформе правосуђа, 
а у циљу лакше интеграције и приступања земље Европској унији.

Пројекат WBIF-а обухвата преуређење Палате правде у Београду, санацију 
просторија Јавног тужилаштва, и изградњу новог крила Специјалног суда 
у Београду.

Санација Јавног тужилаштва и Палате правде је завршена, и објекти су 
у потпуности функционални. Модернизоване просторије омогућавају 
правосудном особљу да знатно побољшају ефикасност рада, а корисницима 
доноси убрзање поступака. Тиме се заузврат повећава поверење 
становништва у владавину права у Србији.

€84,3 мил.
€3,1 мил. (TA)
€45 мил. (EIB)

УКУПНА ПРОЦ. ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА
ГРАНТ WBIF-A:
ПОТПИСАНИ ЗАЈАМ:

www.wbif.eu

ПРИМЕРИ ПРОJЕКАТА

Оперативна 'Палата правде' у Београду, Србија (c) ЕУ

Један од корисника новоизграђених станова у Маглају, БиХ (c) CEB


