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ЗАКЉУЧАК

На   седници  Скупштине  Резерват  Увац  д.о.о,  одржаној
29.05.2020.године у Новој Вароши, донет је Закључак у вези са 1. тачком
дневног реда: Јавни позив за доделу права коришћења сопственог пловила
за  обављање  панорамског  разгледања  или  крстарења  Увачким  и  (или)
Златарским језером у 2020.год.  а који гласи:

Скупштина  Резерват  Увац  д.о.о,  консултујући  се  са  представницима
Министарства за заштиту животне средине, поштујући законске процедуре,
уредбе, правилнике, као и новопрописане услове које је Решењем број 019-
1033/2 од 25.05.2020.године прописао Завод за заштиту природе Србије, је
мишљења да је  управљач  (Резерват  Увац д.о.о)  у  обавези да  спроводећи
наведена акта, поништи претходни јавни позив и објави нови јавни позив
поштујући услове издате новим Решењем Завода за заштиту природе.

Овим  би  се  омогућило  свим  заинтересованим  странама  да  под  једнаким
условима обављају туристичке активности у заштићеном подручју.  Услови
по претходном позиву су били рестриктивнији,  што је због великог броја
заинтерсованих правних субјеката захтевало да се осим термина и додељују
дани када се може вршити превоз, за сваког учесника (тј. сваки други дан).
Појединци су искористили законску могућност да региструју по две фирме
на иста пловила и себи тако омогућили да возе сваки дан, док су они остали
имали  право  да  возе  сваки  други  дан,  што  их  је  довело  у  подређени
положај.  Нови јавни  позив  омогућује  да  сви  заинтересовани  могу  возити
сваки дан осим понедељка, тако би сви учесници позива били равноправни.

Нови Јавни позив ће се објавити и спровести у најкраћем законском року, а
пре почетка туристичке сезоне најављене за 15.06.2020.године.

Подносиоци захтева који су конкурисали по претходном позиву и доставили
комплетну документацију, неће бити оптерећени додатним трошковима око
достављања нове документације, јер већ у архиви управљача стоје њихова
важећа документа, која могу копирати у моменту кад буду подносили нови
захтев.

Управљач ће дозволити да, док јавни позив траје, сви који имају заказане
обиласке резервата, исте и реализују. Наравно, уз претходну најаву од 24
сата минимум управљачу, и у условима које је прописао Завод за заштиту
природе горепоменутим Решењем од 25.05.2020. (6 пловила у меандрима),
као  и  придржавајући  се  важећих  мера  у  вези  са  спречавањем  ширења
епидемије корона вируса.
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