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На Трећој српској конференцији о јавно-приватном партнерству
која се бавила изазовима у домену инфраструктуре, енергетике и
енергетске ефикасности и питањем како иновације у реализацији
пројеката, набавци и технологији могу помоћи решавању тих
изазова, одржаној јуче у Београду,
међу великим бројем
званичника и експерата из сектора, учествовао је и председник
општине Велико Градиште, Драган Милић, у панелу на тему Јавноприватна партнерства у градовима и општинама.
Како је најављено, Велико Градиште је мала општина која се
усудила да послове повери приватним партнерима.
“Има већ неколико година како то функционише и нема ни једне
примедбе. Постигли смо две ствари – штедимо енергију што је
интенција и Владе Србије и штитимо околину – имамо смањење од
око 75 одсто CO2 што је веома значајно, и треће, штедимо новац
што нам даје шансу да унапредимо неке друге ствари. У наредном
периоду планирамо, као мала општина, да урадимо још неколико
ствари везано за партнерство. То је, пре свега, превоз што је
у поодмаклој фази, до нове године би требало да изаберемо
партнера, да поверимо локалне путеве и путну мрежу партнеру да
се брине о њима, а у озбиљно преговарамо о канализацији и
грејању пошто немамо централни систем грејања. Правимо програм
да видимо колике би биле уштеде. Лично мислим да овакав вид
сарадње треба наставити, боље се решава на тај начин, бољи ће
да буде газда и локалне самоуправе треба да траже партнере у
свим сегментима као што су пијаце, паркинг… Треба наћи начин
да објаснимо шта смо добили, да људи схвате да то треба
радити.“, рекао је председник Милић.

На конференцији су представљене и неке од најбољих пракси у
јавно-приватном партнерству из Велике Британије, Србије и
региона и дате смернице за побољшање ЈПП пројеката.
Теме конференције биле су Инвестиције у јавно-приватном
партнерству: покретање развоја након COVID-19 кризе, Нове ЈПП
платформе за транспортну инфраструктуру, обновљиве изворе
енергије и енергетску ефикасност, Правни модели за успешне ЈПП
пројекте, Јавно-приватна партнерства у градовима и општинама и
Најбоље праксе у ЈПП пројектима: Приступ „вредност за новац“.
Организатор овог догађаја је компанија ТГИ Гроуп
Интернатионал, а конференција је организована под
покровитељством Министарства грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре Републике Србије, Британске Амбасаде у Беграду,
као и Комисије за јавно-приватно партнерство Владе Републике
Србије.
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