
На  основу  члана  7.  Уредбе  о  заштити  Специјалног  резервата  природе
''Увац'' (''Службени гласник РС'', бр. 25/06 и 110/06) и чланова 9., 45., 46. и
47.  Правилника  о  унутрашњем  реду  и  чуварској  служби  Специјалног
резервата природе ''Увац'' (''Службени гласник РС'', бр. 47/2014), Резерват
Увац д.о.о. расписује 

ЈАВНИ ПОЗИВ
за доделу права коришћења сопственог пловила за обављање

панорамског разгледање или крстарење Увачким и(или) Златарским
језером у 2018. год.

1. Предмет позива

Предмет  позива  је  подношење  захтева  за  доделу  права  коришћења
сопственог пловила за обављање панорамског разгледање или крстарење
Увачким и(или) Златарским језером, односно за туристички обилазак језера
пловилом.

2. Учесници 

Учесници јавног позива могу бити сва правна лица која су регистрована у
АПР-у (статус: активан), и имају уписану шифру делатности: 5030 - Превоз
путника унутрашњим пловним путевима.
Једно  правно  лице  може  поднети  захтев  за  највише  два  пловила  у
сопсвеном  власништву  или  у  власништву  другог  физичког  или  правног
лица, а са којим правно лице које конкурише има уредно потписан и оверен
уговор о закупу пловила.
У захтеву је потребно навести тачан назив језера и локалитета са кога се
планира полазак на панорамско разгледање или крстарење. 
Једним  захтевом  се  може  конкурисати  за  обављање панорамског
разгледање или крстарење и Увачким и Златарским језером, с тим да се
мора нагласити ком језеру дајете првенство.
Право  учествовања  на  конкурсу  немају  правна  лица  која  нису  на  време
измирила  своја  дуговања  према  управљачу,  онако  како  је  предвиђено
уговором/уговорима из претходних година.

3. Конкурсна документација – услови за учешће у поступку

 Општи  услови (услови  које  мора  да  испуни  сваки  подносилац
захтева):

- Решење  АПР-а,  са  шифром  делатности:  5030  -  Превоз  путника
унутрашњим пловним путевима;

- Пловидбена дозвола за пловило или потврда о извршеном техничком
прегледу  пловила  издата  од  стране  Управе  за  утврђивање
способности бродова за пловидбу. Пловидбена дозвола или потврда
мора да садржи уписан број ванбродског мотора и снагу истог у kW;

- Уверење  о  положеном  стручном  испиту  за  стицање  овлашћења  о
посебној  оспособљености  чланова  посаде  бродова  трговачке
морнарице,  издато  од  стране  Министарства  грађевинарства,

Резерват УВАЦ д.о.о.
Трг војводе Петра Бојовића 3     31320 Нова Варош
033/64-198     office@uvac.org.rs     www.uvac.org.rs



саобраћаја  и  инфраструктуре,  за  лице/лица  која  ће  управљати
пловилом/пловилима;

 Посебни услови (услови  који  ће се  бодовати  по тачно  утврђеним
критеријумима):

- Да  је  подносилац  захтева  власник  земљишта  које  се  налази  у
заштићеном подручју (Доказ: извод из листа непокретности);

- Да је подносилац захтева претходних година учествовао у акцијама
чишћења  резервата,  било  по  позиву  управљача,  било
самоиницијативно  (Докази:  фото  –  документација;  изјава
руководиоца чуварске службе резервата);

- Да се подносилац захтева претходних година коректно понашао у
комуникацији  са  управљачем,  односно  запосленим  лицима  код
управљача (Докази: изјаве запослених које ће управљач прибавити у
поступку одлучивања);

- Да  подносилац  захтева  или  лице  запослено  код  истог  поседује
лиценцу туристичког водича;

4. Рок за подношење захтева

Пријаве се поднесе у службеним просторијама Резерват Увац д.о.о., Трг
војводе  Петра  Бојовића  3,  31320  Нова  Варош.  Пријаве  се  подносе  у
затвореној коверти, са назнаком: Пријава за доделу права коришћења
сопственог  пловила  за  обављање  панорамског  разгледање  или
крстарење Увачким или Златарским језером (навести име језера за које
сте заинтересовани). 
Рок за подношење пријаве са конкурсном документацијом је 20.04.2018.
године, до 16:00 часова.
Пријаве  са  конкурсном  документацијом  пристигле  након  истека  овог
рока неће се узимати у разматрање.

5. Вредновање поднетих захтева

Одлука о  додели права  коришћења  сопственог  пловила  за  обављање
панорамског  разгледање  или  крстарење  Увачким  и  Златарским  језером
доноси се на основу ранг-листе, а након провере испуњености услова из
јавног  позива  и  бодовања  поднетих  захтева,  по  прецизно  утврђеним
критеријумима.
Уколико два или више учесника имају исти број бодова, а испуњавају све
Опште услове,  предност ће имати учесник  који  је  први поднео комплетну
конкурсну документацију. 

Бодовна листа
Критеријум Број бодова

Подносилац захтева је
власник земљишта које

се налази у ЗП

до 3 хектара 2
од 3 до 5 хектара 3
преко 5 хектара 4

Подносилац захтева је
учествовао у акцијама

чишћења

у 2017. години 2

неколико претходних
година

4
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Подносилац захтева се
претходних година
коректно понашао 

Није се коректно
понашао

0

Коректно се понашао 5
Подносилац захтева или

лице запослено код
истог поседује лиценцу

туристичког водича

Не 0

Да 3

6. Одлука  о  додели  уговора  и  додатни  услови  за  закључење
истог

Одлука о додели уговора биће донета у року од 5 дана од дана закључења
јавног позива.

Додатни услови за закључење уговора су:

- Полиса осигурања путника на пловилу и на пешачким стазама;
- Уговор  о  раду  или  Уговор  о  обављању  привремених  и  повремених

послова,  са  овереном  фотокопијом  потврде  о  поднетој  пријави  на
обавезно социјално осигурање (Образац МА) за лице/лица које/која ће
управљати пловилом;

- Доказ о уплати накнаде за коришћење заштићеног подручја.

Термини обављања панорамског разгледања/крстарења ће бити одређени
по доношењу одлуке о додели уговора жребањем. 

7. Додатне информације
 
Додатне информације се могу добити у службеним просторијама Резерват
Увац д.о.о. сваког радног дана за време трајања позива у термину од 10:00
до 14:00 часова, или на телефон 03364198 у истом термину.
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