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Тема:

ГЕНЕЗА ЕКОЛОШКОГ ФЕНОМЕНА

ЗАСАВИЦА
Предавач: Слободан Симић, правник, оснивач и управник Специјалног резервата природе Засавица
Специјални резерват природе Засавица, који у северној Мачви и јужном Срему, а најближа му Сремска Митровица, чини река
Засавица, која се налази у 33 км дугом старом кориту Дрине и Саве. Природа резервата сачувала је на стотине ретких биљака,
риба и птица, ту је насељен и европски дабар, а највредније, и најређе: биљка алдрованда, за коју веле да je месождер, и риба
мргуда. Резерват је 1997. стављен под специјалну заштиту државе и дат на старање Покрету горана из Митровице. Од тада се у
њему, захваљујући управнику Слободану Симићу, догађају и развијају разноврсне активности. У резервату су “продумали“ како
функционише овај свет, и у њему медији, па је Засавица, захваљујући тој мудрости, постала познатија по другим чудесима,
поред рибе мргуде и биљке месождерке. Постало је надалеко познато да је својеврсни споменик свињи мангулици и
легендарном псу пулину, у центру Митровице, открио глумац Александар Берчек, јер је Засавица постала највеће узгајалиште
свиње мангулице за коју речено да је њено месо без холестерола, добијена је новосадска златна медаља за сланину сапуњару,
два овчарска пса пулина извезена су чак у Кувајт да тамо чувају овце и камиле, а најновије чудо у Засавици је највећа фарма
балканских магараца. И не само то, у понуди је 70 литара магарећег млека за пуну каду, у којој ће “прави џентлмен“, који плати
5000 евра, моћи да окупа своју драгу – као што је Марко Антоније пре 2000 година купао Клеопатру...
Препоручујемо: НЕ ПРОПУСТИТЕ ДА ПРИСУСТВУЈЕТЕ ЈЕДИНСТВЕНОМ
ПРЕДАВАЊУ – ПРЕДСТАВЉАЊУ ОСТВАРЕНОГ ЈЕДИНСТВА ПРИРОДЕ И ЧОВЕКА,
КРОЗ РЕЧ КРЕАТОРА ИДЕЈЕ НАСТАНКА И САДА ВЕЋ МЕЂУНАРОДНО ПОЗНАТОГ И
ПРИЗНАТОГ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ ЗАСАВИЦА (СРП).
Слободан Симић, правник
Оснивач и управник Специјалног резевата природе Засавица
Рођен је 26.02 1955 год у Адашевцима СО Шид. Основну школу и гимназију завршио сам
у Сремској Митровици, а правни факултет у Београду. Радну каријеру започео сам као
командант Савезне радне акције Партизански пут 81 год. Рдио у Ср. Митровици као
стучно политички сарадник у Социјалистичком савезу, директор радне заједнице ПИК
Сирмиум, директор радне заједнице фабрике намештаја и унутрашње декорације Фудин
“1 Новембар“, директор Пословно спортског центра Пинки, директор угоститељско
туристичког предузећа Сирмиум, Посланик у Савезној скупштини Државне заједнице
Србије и Црне Горе.
Слободан Симић посебно истиче своје прегалаштво у Покрету горана Србије и Војводине, где је и данас потпредседник
организације и дугогодишњи председник Покрета горана у Сремској Митровици. У току ове активности дуго се бавио
производњом садног материјала и његовом бесплатном поделом школама, месним заједницама, и другим организацијама.
Оснивач је и управник Специјалног резервата природе Засавица, који је од 1997. год. до данас израстао у један од
најорганизованијих и најуређенијих резервата природе у нашој земљи. Директор је Националне организације удружења
Паркова природе Европе.
Током рада, као управник СРП Засавица, координирао је више од 30 пројеката у области заштите животне средине, стратешког
планирања, очувања биолошке разноврсности, еколошког туризма и посебно образовања о природи и одрживом развоју.
Уз излагање Слободана Симића и прикладни агапе – надамо се новом дивном егрегору!
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