
ПРИРОДНИ АТРАКТИВНОСТИ ПОГОДНИ ЗА НАМЕНСКА ПОСЕТА ВО СЕВЕРОИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН

Камени кукли во с. Куклица - интересна и уникатна појава на околу 150 
земјени пирамиди и столбови изградени од вулкански карпи (туфови, бречи) 
високи од 4 до 10 метри. Дел од столбовите се така оформени што наликуваат на 
човечки фигури, заради што појавата од локалното население е наречена  „Весела 
свадба“. Во околината има повеќе палеовулкански купи и возвишенија, како 
остатоци на некогаш силниот вулканизам на овој простор. Можности за набљу-

дување, едукација, пешачење, фотографирање.

Базалтни плочи (с. Младо Нагоричане) - геолошки остатоци од вулканска 
плоча формирана пред околу 10 милиони години, во вид на 8 возвишенија кои 
наликуваат на вулкански купи зарамнети на врвот и покриени со цврсти базалтни 
карпи. На хоризонталната површина на карпите се создадени мали вдлабнатини 
често исполнети со вода. Атрактивна и многу ретка појава, присутна само на 
неколку места на Балканот. Од возвишенијата се има добар видик на овој дел од 
Кумановската Котлина. Овој регион претставува живеалиште на реликтното 
растение  Celtis tournefortii.

 Цоцев Камен - карпа од вулканско потекло која се состои од пештери и поткарпи. 
Според археолошките наоди во околината, се претпоставува дека карпата била 
користена како светилиште од праисторијата (неолитот/бронзеното време), преку 
римскиот период, се до доцниот среден век. На ѕидовите од карпите постои 
сликана уметност со претпоставена (за сега непотврдена) праисториска датација. 
Оваа локација е исклучителен пример на спој од природното и културното 
наследство на еден микро регион.

Кокино мегалитска опсерваторија - маркантно возвишение од голи, цврсти 
еруптивни карпи со столбеста форма. Помеѓу одделни карпести блокови-
столбови, се јавуваат пукнатини и процепи кои набљудувани од одредена 
централна точка на возвишението покажуваат карактеристични положби на 
Сонцето и Месечината. Воедно археолошки локалитет од бронзеното доба, 
откриен во 2001 година и можна архео-астрономската опсерваторија. Според 
одредени рангирањата, Кокино е означен како значајна праисториска опсерваторија, а научните анализите укажуваат 
дека популацијата која ги направила маркерите во карпите, живеела во периодот околу 1800 год. п.н.е. Оваа 
опсерваторија го употребувала методот на стабилно набљудување, означувајќи ја позицијата на сонцето и месечината 
во периодите на краткоденица, рамноденица и долгоденица, како и нивните отклони.
Борови - Кратово - Борови посадени во 1354 година. Легендата вели дека боровите, кои и ден-денес постојат во паркот 
во центарот на Кратово, ги засадиле Сасите, германско племе кое во тој крај дошло да бара злато. Биле три, но едниот од 
нив бил исечен по Втората светска војна. Тие уште во 1967 година на предлог на тогашното Собрание на Општина 
Кратово, биле заштитени од УНЕСКО.

Бислимска Клисура - длабока клисура на реката Пчиња на 5 км од Куманово, на 
одредени места во вид на кањон, всечена во варовнички карпи. По страните на 
клисурата има поголем број на пештери и пропасти. Пештерите се долги до 100 м, 
некои од нив исполнети со пештерски накит-сталактити и сталагмити (особено 
Лишков Пештер). Пропастите се длабоки од 10-40 м, речиси вертикални и се доста 
атрактивни. Во  пештерите  и  пропастите  се  присутни  лилјаци  и  разни  видови  
на  инсекти.  Во клисурата има разни остенци, шкрапи, понори, разновиден 
растителен и животински свет, како и остатоци од стари градби.

Клисура на Злетовска Река - длабока клисура на Злетовска Река долга 10 км, делумно со кањонест изглед, посебно 
низводно од Кнежевско Езеро. Клисурата е длабока  300-400 м,  главно  под деградирана  шумска вегетација,  а  по  
страните  има огромни сипари од распаднати карпи. На западната (десна) страна, има повеќе возвишенија кои 
претставуваат истакнати вулкански купи. Во овој дел, Злетовска Река и нејзините притоки изградиле повеќе брзаци и 
водопади. Постојат можности за набљудување на пејсажот, планинарење, алпинизам, фотографирање и едукација.
Горно Кратово - интересни појави на вулкански карпи, вулкански бомби, лавични  текови  и  земјани  пирамиди,  
настанати  како  резултат  на  некогашната вулканска активност во овој простор. Покрај тоа во околината има повеќе 
остатоци од вулкански купи, потоа помали водопади на Кратовска Река и др. Можности за набљудување, фото-
графирање, рекреативно планинарење, пешачење и едукација.
Вулкански бомби во кратовско - вулканска бомба е масата на стопена карпа, којашто се формира кога вулканот 
исфрла фрагменти од лава за време на ерупцијата. Тие се ладат компактни  фрагменти уште пред  да стигнат до земјата.  
Бидејќи вулканската бомби се ладат откако ќе го напуштат вулканот, тие немаат зрнеста структура што би ги вброила во 
групата на магматски  карпи. Во светот има најразлични вулкански бомби, но ретко кои од нив имаат совршена форма 
на топка како оние од околината на Кратово, која е регион  познат по изобилство на вакви вулкански карпи.
Здравчи Камен - истакнат вулкански рид во близина на Кратово настанат со некогашна вулканска активност на овие 
простори. На врвот се откриени цврсти карпи- андезити во вид на столбови. Од источната, западната и северната страна, 
ридот е длабоко засечен со речните долини на Кратовска Река и Повишница. Можни археолошки траги како стратешко 
место за набљудување. Покрај за рекреативно пешачење, ридот нуди можност за набљудување на интересниот околен 
простор и на старите вулкански појави во областа.
Уво-Буковец - Истакнати врвови на Осоговските Планини во близина на Кратово, настанати со некогашна вулканска 
активност на овие простори. Врвовите претставуваат стари вулкански купи. Покрај рекреативно планинарење, нуди 
можност за набљудување на интересниот околен простор и на старите вулкански појави во областа.
Кнежевско Езеро - вештачко езеро формирано со преградување на Злетовска Река со насипна брана. Езерото е долго 

2околу 3 км, широко 150-200 м и со најголема длабочина од 70 м. Зафаќа површина од 0.8 км . Околината на езерото е 
главно под шума. Погодно е за спортски риболов, кратки излети, шетање, набљудување околу брегот и фотографирање.

ОВруќа Вода - Тополовиќ - Термоминерален извор од кој излегува топла вода со температура од 48 С и издашност од 
12л/сек. Водата потекнува од длабочина од 360 м, има голема тврдина и значително количество железо, сулфур и 
хидрокарбонат. Можност за лекување на ревматски, кожни и други болести.
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Национална установа Музеј “Куманово” - Регионална музејска зграда со административен дел и стар музејски 
објект. Објектот поседува двор со амбиентално сместен лапидариум и постојаната музејска поставка со експонати од 
збирките на музејот.  Збирките  ги  опфаќаат  предметите  од  областа  на  археологија,  историја, историја на уметноста и 
етнологијата на Кумановскиот регион.

 Галерија на икони (црква Св. Никола – Куманово) - Галеријата на икони е сместена на катот во 
црквата Св. Никола во Куманово, изградена во 1851 година од Андреа Дамјанов, а насликана во 1937 
- 1938 г. од Димитар Андонов Папрадишки. Во галеријата има голем број икони кои потекнуваат од 
неколку цркви и се достојно презентирани и заштитени. Иконите се класифицирани во четири 
периоди: Византиски (11-14 век); Поствизантиски (15-18 век); Период на преродбата (19 век); 
Современ период (20 и 21 век).

Ески џамија и Татар Саид бег - За најстар објект со јавна функција во Куманово се смета старата Ески џамија подигната 
1532 година. Кога била изградена се наоѓала во тогашното турско Орта бунар маало, а била подигната од Татар Саид бег. 
За потребите на отоманската власт во непосредна близина на Ески џамијата била подигната зградата Уќумат (затвор), 
каде што бил сместен кадијата и другите судски и полициски органи. Во него заседавал меџлисот (срески одбор), а 
зданието било подигнато во 1880 година, на местото каде што порано имало конак.

Споменик Зебрњак – Спомен-костурницата е подигната во чест и слава на загинатите војници кои се жртви од Првата 
Балканска Војна кои загинале на оваа место  во  познатата  Кумановска  битка  во  1912  година.  Споменикот  изграден  
1937 година е дело на архитектот Момир Котуновиќ и за време на Втората Светска Војна е руиниран, а подоцна е делумно 
реконструиран.

Манастир  Забел  -  Манастирот  е  сместен  во  густата  шума  и  масовно  е посетен на 28 август (празникот Голема 
Богородица). Првичната црква Пресвета Богородица била подигната во 1300 година, но за време на турското владеење 
била урната. Храмот е обновен и делумно живописан во 1852 год., но живописот никогаш не бил довршен. Иконите се 
насликани од Дичо Зограф.

Црквата Св. Ѓорѓи (Старо Нагоричане) - Црквата посветена на Свети Ѓорѓи е изградена врз темелите на постар храм 
од 11 век. Подоцна тој е обновен помеѓу 1313-1318 од страна на српскиот крал Стефан Милутин. Живописот е изведен во 
1318 од страна на Михаило и Евтихие, кои помеѓу другите фрески ги претставиле кралот и неговата  сопруга,  Симонида.  
Од  исклучително  значење  е  оригиналниот  иконостас изработен од камени столбови, парапетни плочи и 
орнаментиран архитрав.

Меморијален центар – АСНОМ (с. Пелинце) - културно-историски и спорт-
ско-рекреативен центар посветен на Првото заседание на АСНОМ одржано на     
2 август 1944 година во манастирот Св. Прохор Пчински. Комплексот е автен-
тично уреден покрај реката Пчиња со пропратни туристички содржини. Во него 
се наоѓа и Музеј на АСНОМ со поставка која содржи  оригинални историски 
документи. На фасадата од музејот се наоѓа монументален мозаик, дело на 
македонски сликар Рубенс Корубин.

Саат кула Кратово - Една од шесте кули кои опстанале од средновековниот и турскиот 
период на градот. Во 2004 година е делумно санирана, реконструирана и преуредена.

Градската архитектура Кратово – Кратово е град-музеј под отворено небо, каде типичната архитектура зачувана со 
стотици години во детали од фасадите на куќите, е причина поради која доаѓаат туристите од целиот свет. Помеѓу оваа 
стара автентична архитектура денеска распределена во неколку маала, може да се видат и зачуваните 5 мостови и 6 
кули од средновековниот и отоманскиот период, околу кои се испреплетен најразлични легенди. Од институциите во 
Кратово може да се посетуваат Музејот на град Кратово и Саат кулата.

Музеј на град Кратово - Музејот е сместен во стара турска куќа од 19 век заштитена со 
закон за културно наследство под која веднаш се наоѓа стариот турски затвор. Во него 
изложбата е составена од неколку збирки: археолошка, историска и етнолошка, секоја со 
мала поставка, а постои и одделение за конзервација на наодите. Од 2008 година на Музејот 
на град Кратово му е доделена и Саат кулата како простор за кој треба да се грижи и да 
менаџира со него.

Манастир Св. Јоаким Осоговски - оваа локација е значаен верски, културен и 
образовен   центар, оригинално основан од македонскиот пустиник Св. Јоаким 
Осоговски во 12 век. Во 19 век била изградена големата црква од познатиот 
архитект Андреа Дамјанов, а повеќето од фреските се дело на зографот Димитар 
Андонов Папрадишки. Сегашноста место на обожување, прекрасна базилика со 
дванаесет куполи, била изградена во периодот од 1847 до 1851 година. Веднаш 
десно од влезот во црквата, се наоѓа гробот со реликти на Свети Јоаким Осоговски. 
Во манастирскиот комплекс исто така постои и помала црква од 14 век посветена 
на Света Богородица.

Црква Св. Ѓорѓи Победоносец (с. Младо Нагоричане) - Објектот има повеќе фази на изградба. Најстарите остатоци 
се од 11 врз темели од ранохристијанска базилика, а има фази и од почеток на 15, па сè до 16 или 17 век. Црквата има 
правоаголен простор во форма на впишан крст со тристрана апсида и нартекс кој е поширок од наосот. Впечатлива 
фасадата, изработена од фино клесан камен. За изработка на прозорците употребени се тули, а има и елементи на 
камена декоративна пластика. Живописот е сочуван во фрагменти, а репрезентативниот иконостас е од 1892 година.
Ротондата во Коњух - археолошки локалитет од ранохристијанскиот период, со остатоци од необична рано-
византиска црква во форма на ротонда (овална црква). Според археолошките наоди, ротондата датира од 6 век, за време 
на владеењето на царот Јустинијан I. Според димензите на објектот, се претпоставува дека ротонда била централниот 
храм на некој голем и прекрасен антички град.
Црква  Св.  Никола  (с.  Псача)  -  Оваа  црква  посветена  на  Св.  Никола  е изградена  во  1358,  а  добро  зачуваниот  
фрескоживопис  кој  спаѓа  меѓу  најубавите творби на македонското средновековно сликарство е насликан во периодот 
од 1366-1371.  Карактеристичен  е  портретот  на  ктиторското  семејство,  како  и  на  кралевите Урош и Волкашин. На 
почетокот на XX век, зографот Димитрие Андонов Папрадишки со  својата  препознатлива  умешност  ја  досликал  
црквата  и  претставил  ликови  на неколку светители.
Црква Свети Димитрија (Крива Паланка) – Објектот е изграден во 1833 г. со карактеристична издигната галерија на 
кат, во форма на буквата П, и украсеност на емпоријата која потсетува на декоративните ентериери на богатите градски 
куќи од XVIII, XIX век, особено присутни во Костурско. Живописот во наосот е изведен во 1887 година, а западната фасада 
е дело на зографот Димитар Андонов Папардишки. Евидентирани се околу 104 икони.
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