
 

 
ПЛАН  АКЦИЈЕ  НА  

ШАР ПЛАНИНУ-Карабунар-2600м  
и  КАРШИЈАК-Водно-1066м 

-МАНАСТИРИ СКОПСКЕ ЦРНЕ ГОРЕ- 

30.04.-03.05.2020 

 

30.04. 
Полазак из Скерлићеве улице у 17 сати. Преко Ниша и Куманова одлазимо до 

Скопља где ћемо боравити и одакле ћемо ићи на планиране туре нареднa  три дана. 
 

01.05.  КАРШИЈАК 
Планина Каршијак или више позната као Водно налази се јужно од Скопља. Прво 

ћемо отићи до цркве у Нерезима и након обиласка цркве крећемо на успон до највише 
коте на Водном-1066м. Даље у правцу запада гребеном планине идемо ка Матки где ћемо 
прво обићи цркву Св.Николе и онда сићи у кањон код манастира и планинарског дома. Ту 
завршавамо туру, обилазимо манастир и враћамо се за Скопље.  Дужина туре је око 15км, 
успон 550м, силазак 750м. 
 

 
 

  
Манастир Матка 



 
02.05.  ШАР ПЛАНИНА. 

 Ујутро у 6. сати одлазак из Скопља преко Тетова до Попове шапке/1750м/ на Шари 
одакле ћемо кренути на туру предвиђену за овај дан. Са Попове шапке идемо стазом која 
води ка В.Турчину преко Вакафа и са ње скренути на источни превој испод врха 
Карабунар одакле ћемо изаћи на врх Карабунар-2600м. Са врха повратак на превој и 
даље повратном туром гребеном преко Сињег врха-2550м и Церипашиног врха-2531м 
враћамо се на полазно  место, на Попову шапку. Дужина дуже туре је око 14км, успон и 
силазак по 1000м. 

 

 
 

  
 

 
03.05.  СКОПСКА ЦРНА ГОРА. 

- Српски средњовековни манастири и цркве- 
Пре одласка до Скопске Црне горе отићи ћемо до Марковог манастира јужно од 

Скопља, задужбину Мрљавчевића. Затим одлазимо на Скопску Црну Гору где  ћемо обићи 
неке од  цркваа  и манастира. 

 



Планинска пбласт у Македпнији, Скппска Црна Гпра, изузетнп је бпгата правпславним 
црквама и манастирима, нарпчитп из перипда Немаоића гптпвп да су неппзнати већини грађана 
Србије. Све цркве и манастири су раније припадали Пећкпј патријаршији. Предаое каже да се пре 
дпласка Турака та пбласт звала "Скппска Света Гпра", јер је имала 365 цркава и манастира, дпк 
сада, у тпм крају, ппстпји пкп 50 цркава и манастира, углавнпм из средоег века. 

Села Кучевиште, Гпроане, Баоане, Чучер, Ппбпжје, Глувп, Миркпвце, места су у Скппскпј 
Црнпј Гпри са већинским српским станпвништвпм, кпје ппнпснп истиче да је оихпв крај "бастипн 
Српства и старп српскп Немаоићкп језгрп", те да се "не стиде да причају архаичним гпвпрпм, 
кпјим су причали средопвекпвни српски краљеви и цареви". 

 

 
Јужно подножје Скопске Црне Горе 

 
У највећем селу Скппске Црне Гпре, Кучевишту, удаљенпм пкп 15 килпметара пд Скппља 

налази се Црква Светпг Спаса, кпја се дп 15. века звала Ваведеое Пресвете Бпгпрпдице, а 
претппставља се да је настала 1333. гпдине, у времену цара Душана  заппчета је  у време оегпвпг 
пца, Стефана Дечанскпг. 

Манастир Свети Никита налази се у селу Гпроане, из 14. века, задужбина је краља 
Милутина. У селу Баоане је ппсебнп интересантан манастир Свети Илија. На ппдручју Скппске 
Црне Гпре, између псталих, ппстпје и храм Свете Параскеве, црква Светпг Атанасија, манастир 
Свети Архангели, манастир Света Бпгпрпдица, Црква Свете Петке у Ппбпжју Црква Светпг Никпле у 
селу Љубанци, кап и велики брпј манастиришта и црквишта, пднпснп места на кпјима ппстпје 
видљиви пстаци некадашоих бпгпмпља. 

 

  
Марков Манастир Манастир Матејче 



  
Фреска Краљрвића Марка Манастир СВ.Никите 

 

  
Црква Св.Спаса Црква Св.Николе 

 
-Понети топлу одећу, обућу, камашне, штапове и осталу опрему за зимски период. 
-Обавезно понети пасош, здравствену и планинарску књижицу са плаћеном чланарином 
за текућу годину. 
 

 
Трошкови: 85Е или  95E. 
У трошкове је урачунато следеће: превоз минибусом /20 или 17места/, путарине, 
и три  преноћишта у Скопљу. 
Аконтациона уплата од 50Е  уз обавезну доставу потребних података:  број чланске 

картице, планинарски клуб, и година рођења. 
Вођа акције задржава право да у случају неповољних временских услова  и 

непредвиђених околности изврши измену плана и прилагоди постојећим условима ради 
безбедности учесника акције.  

 

Верољуб Ковачевић, тел. +381 64 225 99 41  

pss.veroljub55@gmail.com 

 


