
 Манастир Раковица

ММанастир Светог архангела Михаила смештен је ван 
центра града, у срцу Раковице, у Улици патријарха 
Димитрија. По народном предању, настанак манасти-
ра везује се за време српских краљева Драгутина и 
Милутина. Манастир је саграђен у 14. веку у стилу мо-
равске школе, који се у историјским списима  
спомиње у 15. веку. Иако је више пута рушен и 
обнављан, манастир у Раковици поседује богату риз-
ницу у којој се чува и значајна збирка књига. 
У његовој порти се налази породична гробница 
Јеврема Обреновића, генерала Миливоја Блазнавца и 
споменик устаничком војводи Васи Чарапићу. 
У дворишту манастира смештени су гробови Наума 
Ичка, патријарха Димитрија и других заслужних лич-
ности. Оно што издваја овај  манастир је личност 
патријарха Павла, који је за живота ту често боравио, 
придавао му посебан значај и по својој последњој 
вољи, ту и сахрањен. 
У близини манастира  налази се Извор Свете Петке, 
чија вода по народном веровању има лековито 
дејство. 

Koшутњак

Најпознатије градско излетиште простире се на повр-
шини од 330 хектара и заједно са Топчидерским 
парком чини јединствену еколошку целину, која је 
проглашена за културно добро од изузетног значаја за 
Србију. 

Порекло имена се везује за ловиште богато дивљачи, 
нарочито кошутама. Само име Кошутњак први пут се 
спомиње у списима 1831. године, када кнез Милош 
Обреновић подиже ограду око шуме и претвара је у 
своје ловиште. Спомен обележје кнезу Михаилу 
Обреновићу се налази у подножју Кошутњака. 
Хајдучка чесма  омиљено је место окупљања 
БеБеограђана, посебно за време Првомајског уранка али 
и осталих празника. По предању, око ње су се на 
Ђурђевдан окупљали хајдуци.
Кошутњак је популарно београдско излетиште са 
трим стазом, омиљено место за разоноду, рекреацију, 
окупљање и дружење у природи. 

Манастирска шума

Налази се на падинама изнад насеља Раковица и леве 
стране Манастирског потока. 
ИИма изузетну вредност за читав регион Београда. Са 
еколошког аспекта представља везу између градског и 
ванградског зеленила - Бањичке шуме, просторно 
културно - историјске целине Топчидер – Кошутњак, 
оближње шуме, и Авале.

ММанастирска шума се први пут предлаже за заштиту 
као природно добро, Споменик природе. Богата је 
заједницама сладуна, граба и цера. У шуми су своје 
уточиште пронашле и бројне животињске врсте (чак 
284), од којих су многе убројане у списак заштићених 
врста. Ова дестинација је годинама омиљено изле-
тиште како Београђана, тако и свих који га посећују. 
ППредставља оазу мира, погодно место за породична 
окупљања и дружења у природи.


