Пројекти Свјетске банке у Босни и Херцеговини
Свјетска банка је од 1996. године одобрила 112 пројеката у Босни и Херцеговини, у
укупном износу преко 3,16 милијарди долара. Тренутно је активно 11 пројеката:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Регистрација некретнина (Real Estate Registration Project)
Пројекат енергетске ефикасности (Energy Efficiency Project)
Модернизација путева у Федерацији БиХ (Federation Road Sector Modernization
Project)
Програм подршке запошљавању у Босни и Херцеговини (Bosnia and Herzegovina
Employment Support Program)
Пројекат јачања банкарског сектора (Banking Sector Strengthening Project)
Пројекат реструктурисања Жељезница Републике Српске (Republika Srpska
Railways Restructuring Project)
Додатно финансирање пројекта енергетске ефикасности (Additional Financing for
the Bosnia and Herzegovina Energy Efficiency Project)
Додатно финансирање пројекта регистрације некретнина (Real Estate Registration
Project - Additional Financing)
Пројекат хитне помоћи због COVID-19 (BH Emergency COVID-19 Project)
Програм подршке приватном запошљавању (BH Provision of Private Employment
Services)
Пројекат за опоравак и подршку фирмама (BH Firm Recovery and Support Project)

Пројекти Свјетске банке у БиХ могу се видјети на интернет страници:
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/projectssummary?countrycode_exact=BA&status_exact=Active
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Детаљније о пројектима

1. Регистрација некретнина (Real Estate Registration Project)
Циљ пројекта за регистрацију некретнина је да подржи развој одрживог система
регистрације некретнина са усклађеним катастарским евиденцијама у урбаним
областима у Федерацији Босне и Херцеговине и Републици Српској кроз развој
компоненте за регистрацију некретнина која ће подржати усклађеност података у
земљишним књигама и катастарских података са стварном ситуацијом на терену и развој
инфраструктурне компоненте за регистрацију некретнина кроз побољшање услова рада
и инфраструктуре у катастарским службама широм земље.
Датум одобравања пројекта

25.10.2012.

Датум затварања пројекта

31.7.2022.

Укупна вриједност пројекта

34,10 милиона USD

Извори средстава за пројекат у
IDA
USD

34.100.000,00

2. Пројекат енергетске ефикасности (Energy Efficiency Project)
Циљ пројекта енергетске ефикасности за Босну и Херцеговину је да покаже предности
побољшања енергетске ефикасности у јавном сектору и да даје подршку развоју
промјењивих модела финансирања енергетске ефикасности.
Датум одобравања пројекта

13.3.2014.

Датум затварања пројекта

29.02.2024.

Укупна вриједност пројекта

32,00 милиона USD

Извори средстава за пројекат у
IDA
USD

32.000.000,00
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3. Модернизација путева у Федерацији БиХ
Modernization Project)

(Federation Road Sector

Циљ пројекта је модернизација и побољшање путне повезаности и безбједности
учесника у саобраћају у Федерацији Босне и Херцеговине.
Датум одобравања пројекта
Датум затварања пројекта
Укупна вриједност пројекта

2.8.2016.
31.12.2021.
101,30 милиона USD

Извори средстава за пројекат у IBRD
USD
EIB

64.600.000,00
36.700.000,00

4. Програм подршке запошљавању у Босни и Херцеговини (Bosnia and
Herzegovina Employment Support Program)
Циљ пројекта подршке запошљавању за Босну и Херцеговину је повећање формалне
запослености у приватном сектору међу циљаним групама регистрованих лица која
траже посао. Пројекат се састоји од двије компоненте. Прва компонента, подршка циљу
промоције запошљавања јесте да помогне влади да повећају ефективност и ефикасност
својих активних програма тржишта рада (АПТР) и посредовања у послу како би
побољшали резултате тржишта рада. Састоји се од сљедећих под-компоненти: (i)
унапређење запошљавања путем побољшаних АПТР; и (ii) унапређење запошљавања
кроз побољшано посредовање у послу. Друга компонента, подршка за системе
управљања, мониторинг и комуникације подржаће ефикасно праћење пројекта и
обезбиједити финансирање за јачање система управљања за праћење АПТР и служби за
запошљавање и развијање и спровођење ефикасне стратегије комуникације која циља на
тражиоце посла, послодавце и укупно становништво.
Датум одобравања пројекта

5.1.2017.

Датум затварања пројекта

1.10.2021.

Укупна вриједност пројекта

96,90 милиона USD

Извори средстава за пројекат у IBRD
USD
Босна и Херцеговина

55.800.000,00
41.103.000,00
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5. Пројекат јачања банкарског сектора (Banking Sector Strengthening Project)
Циљ пројекта јачања банкарског сектора за Босну и Херцеговину је побољшање
банкарског сектора унапређењем капацитета за регулисање и надзор банака и
унапређењем управљања ентитетским развојним банкама. Пројекат има пет компоненти.
Прва компонента је јачање регулације и надзора у складу са Базел III стандардом, друга
су слабости у банкарском сектору, трећа је операционализација новог оквира резолуције
банака, четврта је унапређење управљања и пословних модела ентитетских развојних
банака и пета компонента је техничка помоћ. Избор подручја реформи такође узима у
обзир празнине у помоћи и области које већ подржавају други развојни партнери.
Датум одобравања пројекта

28.4.2017.

Датум затварања пројекта

30.6.2021.

Укупна вриједност пројекта

60,00 милиона USD

Извори средстава за пројекат у
IBRD
USD

60.000.000,00

6. Пројекат реструктурисања Жељезница Републике Српске (Republika Srpska
Railways Restructuring Project)
Циљ реструктурисања Жељезница Републике Српске и друге фазе пројеката
модернизације саобраћајног сектора у Босни и Херцеговини је побољшање саобраћајне
повезаности у земљи на приоритетним транспортним линијама и подршка побољшању
транспортних операција и управљању имовином. Програм је вишефазни, прва фаза
укључује путеве у ФБиХ, а друга фаза укључује жељезнице у РС. Пројекат има три
компоненте. Прва компонента је финансијско преструктурисање, друга компонента је
реструктурисање радне снаге и трећа је организационо реструктурисање.
Датум одобравања пројекта

7.12.2017.

Датум затварања пројекта

31.12.2021.

Укупна вриједност пројекта

149,19 милиона USD

Извори средстава за пројекат у IBRD
USD
Босна и Херцеговина

60.598.000,00
88.593.750,00
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7. Додатно финансирање пројекта енергетске ефикасности (Additional
Financing for the Bosnia and Herzegovina Energy Efficiency Project)
Датум одобравања пројекта

30.10.2018.

Датум затварања пројекта

неодређен

Укупна вриједност пројекта

41,55 милиона USD

Извори средстава за пројекат у IBRD
USD
Босна и Херцеговина

32.000.000,00
9.545.608,00

8. Додатно финансирање пројекта регистрације некретнина (Real Estate
Registration Project - Additional Financing)
Датум одобравања пројекта
Датум затварања пројекта
Укупна вриједност пројекта

5.3.2020.
неодређен
22,40 милиона USD

Извори средстава за пројекат у
IBRD
USD

22.456.000,00

9. Пројекат хитне помоћи због COVID-19 (BH Emergency COVID-19 Project)
Циљ пројекта хитне помоћи због COVID-19 је превенција, откривање и одговор на
пријетњу коју представља COVID-19 и јачање спремности система јавног здравства у
Босни и Херцеговини.
Датум одобравања пројекта

23.4.2020.

Датум затварања пројекта

30.6.2022.

Укупна вриједност пројекта

36,20 милиона USD

Извори средстава за пројекат у
IBRD
USD

36.200.000,00
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10. Програм подршке приватном запошљавању (BH Provision of Private
Employment Services)
Датум одобравања пројекта

10.7.2020.

Датум затварања пројекта

30.4.2022.

Укупна вриједност пројекта
Извори средстава за пројекат у
USD

0,94 милиона USD
Free-Standing Tfs For Eca Hd Sector
Unit, грант

0,94 милиона

11. Пројекат за опоравак и подршку фирмама (BH Firm Recovery and Support
Project)
Датум одобравања пројекта

11.12.2020.

Датум затварања пројекта

31.12.2024.

Укупна вриједност пројекта

65,30 милиона USD

Извори средстава за пројекат у
IBRD
USD

65.300.000,00
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