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Трајче Нацев 

 

Ред.

бр. 

Опис на активноста за самоконтрола на 

автономниот статус на ФРВ согласно со 

Стандарди и нормативи за изведување на 

високообразовна дејност на Универзитетот 

 

 Поени 

2. Објавен научен или стручен труд во 
меѓународно списание без импакт фактор  – 3 
(три) поени 

 Поени 

Конкретна активност 

 

Трајче Нацев, The Winery of the Late Antique City of Bargala, Folia Balcanika, бр.2 2012 Скопје.  

http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/4413 
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3. Објавен труд и претставување со уметничко и 
стручно дело на меѓународна научна, уметничка 
конференција, конгрес и научно и стручно 
списание – 2 (два) поени   

 Поени 

Конкретна активност 

 

Трајче Нацев, Прилог кон проучувањето на Железното време во Брегалничкиот басен. Учество на 

меѓународниот симпозиум во Самоков Р.Бугарија (05-07.-10.2012 година).  

http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/4419 
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4. Потпишан годишен договор за научен проект во 
висина од најмалку 4.000 (четири илјади) 
евра/година - 4 (четири) поени  

 Поени 

Конкретна активност 

 

Научен консултант за проект: Конзерваторско реставраторски работи на Цари Мали Град, село Белчин 

Р,Бугарија. http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/4444 
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Раководење со проект: Конзерваторско реставраторски работи на Кука со триклиниум на  археолошки 

локалитет Стоби. http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/4440 
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Раководење со прокет:  Конзерваторско реставраторски работи на објект Храм на археолошкиот 

локалитет Стоби.  http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/4437  
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Превентивни конзерваторско реставраторски работи на објект Театар на археолошкиот локалитет 

Стоби.  http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/4432  
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7. Потпишан договор за истражувачко-
апликативна соработка во висина од 1.000 
(илјада) евра/година – 1 (еден) поен. За секои 
исполнети нови 1.000 (илјада) евра/година се 
добива нов 1 (еден) поен за секои 1.000 (илјада) 
евра  

 Поени 

http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/4413
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/4419
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/4444
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/4440
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/4437
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/4432
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Конкретна активност 

 

Проект: Погребување под могили во долината на река Крива Лакавица, Археолошко истражување на 

Могила 1 на археолошки локалитет Денкини Чуки село Конче. http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/4442 

 
 

2,5 
 

 
 

1,5 

Проект: Пајонски утврдувања, населби и некрополи во Брегалничкиот Басен, Археолошко 

истражување на локалитетото Калимерово - Штип, (1.500 евра).  

URL: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/4443 

9. Објавен труд и претставување со уметничко и 
стручно дело на домашна научна, уметничка  
конференција, конгрес (независно од тоа на кое 
место во трудот се наоѓа истражувачот 
/наставникот/ соработникот) и во домашно 
научно и стручно списание како главен носител 
и најмногу уште само еден автор, кој го 
определува главниот носител  –  1 (еден) поен 

 Поени 

Конкретна активност 

Трајче Нацев, Резултати од заштитните археолошки истражувања на античките локалитети по трасата 

на хидросистемот Злетовица. Учество на домашниот симпозиум на македонското археолошко научно 

друштво во Дојран Р.Македонија (17-20.10.2011 година).  http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/4417 
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Теренско истражување, архивирање и 
дигитализација 

 Поени 

во земјава 1 (еден) 
поени 

во странство 2 (два) 
поени 

Конкретна активност 

 

Раководење со археолошко истражување на Могила 1 на локалитет Денкини Чуки село Конче.  

http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/4442 
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Раководење со археолошко истражување на локалитет Калимерово Штип.  

http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/4443 
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12. Самостојно претставување со уметнички и 
стручни дела: 

 Поени 

во земјава – 8 (осум) 
поени 

во странство – 9 (девет) 
поени 

 

Конкретна активност 

Автор на археолошката поставка (  оддел за праисторија), НУ Завод за заштита на спомениците на 

културата и Музеј, Штип.  http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/4428 
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  Вкупно поени 36 

 
 

http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/4442
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/4443
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/4417
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/4442
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/4443
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/4428

