
Дигитална агенда за Западни Балкан и Стратегија Југоисточна Европа 2020 
усмерени су на откључавање приступа дигиталној економији на Западном 
Балкану кроз интеграцију региона у пан-европско дигитално тржиште, што 
захтева стратегије дигитализације усклађене са будућим потребама, ажури-
рано регулаторно окружење, унапређену широкопојасну инфраструктуру, 
као и приступ и дигиталну писменост. Дигитална инфраструктура и широ-
копојасна веза део су стуба дигиталне интеграције вишегодишњег акционог 
плана за регионалну економску област на Западном Балкану (MAP-REA). Као 
одговор на наведено, WBIF је усвојио дигиталну инфраструктуру као додатни 
квалификован сектор у децембру 2017. године. Од тада су консултовани раз-
личити учесници у WBIF-у одговарајуће дигиталне стручности, укључујући 
Генерални директорат ЕУ за комуникационе мреже, садржај и технологије 
(DG CONNECT), развијајући овај нови сектор у оквиру WBIF-а у складу са 
политикама и стратегијама Европске комисије и потребама корисника.

WBIF подржава развој дигиталних инфраструктура (укључујући и широ-
копојасну повезаност) у региону кроз техничку подршку за припрему ин-
вестиционих пројеката. Пројекти у оквиру сектора усмерени су на „беле 
зоне“ и руралне области, као и подршку дигиталној повезаности образов-
них, здравствених и државних институција. У децембру 2019. године WBIF 
је проширио област пружања подршке на е-инфраструктуре, међусобно 
повезивање администрације, истраживачке и образовне мреже с брзинама 
до 500 Gbps и високим перформансама.

Широкопојасна повезаност

Подаци из маја 2020.
www.wbif.eu

* 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

Подсектори дигиталне инфраструктуре 
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€252 мил. €5,9 мил. €5,4 мил. 6 1 / €4,3 мил. 

Очекивани резултати

WBIF ГРАНТОВИ ПО СЕКТОРИМА
Вредност грантова (у мил. €) Број грантова

70% домаћинстава са приступом 
широкопојасним везама у руралним 

областима Албаније

48.700 становника са приступом мрежама следеће 
генерације у „белим“ деловима Црне Горе

47.200 становника са приступом ултра-брзом 
интернету у „белим“ и „сивим“ зонама у 

Северној Македонији
1.500 школа и 225.000 домаћинстава повезано на 

широкопојасне мреже у руралним деловима и повећан 
приступ услугама за 650.000 становника у Србији

190 здравствених објеката и 200 школа са 
фиксним широкопојасним интернетом од 1 GB у 
руралним областима на северозападу Албаније

136.500 ученика и наставника у 500 основних и 
средњих школа повезано на брзу широкопојасну 

мрежу на Косову



Повезивање основних и средњих школа на Косову

Информациона и комуникациона технологија један је од шест приоритетних 
сектора за економски развој на Косову. Заједно са Светском банком ова IPA 
корисница спроводи Пројекат дигиталне економије за Косово (KODE) у циљу 
унапређења приступа широкопојасним услугама бољег квалитета и веће 
брзине и приступа онлајн изворима знања, услугама и тржиштима рада за 
грађане, јавне и академске институције, што ће омогућити високообразов-
ним институцијама да се међусобно повежу кроз Националну истраживачку 
и образовну мрежу (NREN) и да се повежу на GEANT мрежу како би имали 
приступ новим изворима информација, као и новим могућностима за ис-
траживање и образовање.

КРЕН мрежа ће се пројектом финансираним кроз WBIF проширити на све 
основне и средње школе уз истовремено обезбеђивање брзине везе од 
најмање 1 GBps. Техничком подршком у оквиру WBIF-а обезбеђује се сту-
дија изводљивости и анализа трошкова и користи за процену неопходних 
интервенција на агрегацијским и приступним конекцијама, па самим тим 
и укљученост приватног сектора.

Проширење на основне и средње школе у градовима, мањим местима и 
руралним областима омогућиће приступ отпорној мрежи велике брзине 
за 136.500 ученика и наставника у 500 школа широм Косова, као и поделу и 
приступ знању коришћењем најновијих стандарда и услуга.

Развој широкопојасне инфраструктуре у Црној Гори

У руралним областима живи 36% становништва Црне Горе. Обезбеђивање 
приступа широкопојасној мрежи у удаљеним локацијама премашује куповну 
моћ и финансијски је изазовно, па су стога такве области изостављене из 
планова комерцијалног развоја телекомуникационих оператера. 

WBIF финансира студију изводљивости и анализу трошкова и користи у 
циљу изналажења техничког, институционалног и организационог решења 
за широкопојасну мрежу наредне генерације широм земље.

Главни циљ овог инфраструктурног пројекта је решавање питања приступа 
широкопојасном интернету и повезаности у земљи и обезбеђивање фиксне 
широкопојасне мреже за образовне институције, болнице, јавне институ-
ције, општине и домаћинства. Развој фиксне широкопојасне инфраструкту-
ре ће ојачати економски и друштвени развој. Повећан приступ информацио-
ној и комуникационој технологији ће повећати дигиталну повезаност између 
Црне Горе и других земаља у региону и ЕУ, смањити дигиталну празнину и 
допринети развоју региона.

€25,6 мил.
€0,8 мил.

€11,9 мил. (EIB)

€11,9 мил. (CEB)
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PROJECT  EXAMPLES

Типови интернетских веза (c) Shutterstock

Основна школа (c) Shutterstock
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