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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, Античка патна комуникација, "Етнология на общуването"- сборник с доклади от научния 

симпозиум с международно участие, Софија 2013. 

 

Nacev, Trajce (2013) Конзервација, реставрација и реконструкција на културно - историскиот 

комплекс Цари Мали Град кај с. Белчин, општина Самоков. In: Чудото Цари Мали Град. Фондација 

Възраждане на Белчин, pp. 121-135. ISBN 978-954-9369-24-3 

 
 
 
 

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 

 

Nacev, Trajce (2013) Вински региони во провинција Македонија Втора. In: Седми Цар-Шишманови дни 

в Самоков, 06 Sept 2013, Samokov, Bulgaria. (Unpublished) 

 

Nacev, Trajce (2013) Градежни техники во античкипот период во Брегалничкиот басен. In: "Од 

плитар до малтер" - меѓународен археолошки симпозиум, Струмица, Струмица. (Unpublished). 

Nacev, Trajce (2013) Одбраната и заштитата кај доцноантичките утврдувања во долината на 
река Брегалница. In: Научна конференција „Денови на Јустинијан", Скопје, Nov 2013, Скопје, 
Македонија. (Unpublished) 

Дарко Стојанов – Трајче Нацев, Типологија на керамиката од Грнчарица, Европски археолошки 
симпозиум во Прага. 

 
 
 

4. Потпишан годишен договор за научен проект во 
висина од најмалку 4.000 (четири илјади) 
евра/година - 4 (четири) поени  

 Поени 

Конкретна активност 

 

Nacev, Trajce (2012) Отчет за работата на научните консултанти по консервацията, 

реставрацията и реконструкциите на късноантичната крепост „Цари мали град” при с. Белчин за 

месец октомври 2012 г. [Project] (Submitted)  

 

Nacev, Trajce (2012) Основен проект за превентивнa заштита на објект Театар Археолошки 

локалитет Стоби - Градско. [Project] 

 

Nacev, Trajce and Sentevski, Nikola (2013) Основен проект за конзервација и реставрација на 

градбите во северозападниот агол на тврдината Скопско Кале(блокови VII – XIII). [Project] 

(Unpublished) 

 
 
 

http://eprints.ugd.edu.mk/8607/
http://eprints.ugd.edu.mk/8607/
http://eprints.ugd.edu.mk/8602/
http://eprints.ugd.edu.mk/8601/
http://eprints.ugd.edu.mk/8603/
http://eprints.ugd.edu.mk/8603/
http://eprints.ugd.edu.mk/4444/
http://eprints.ugd.edu.mk/4444/
http://eprints.ugd.edu.mk/4444/
http://eprints.ugd.edu.mk/7636/
http://eprints.ugd.edu.mk/7636/
http://eprints.ugd.edu.mk/8611/
http://eprints.ugd.edu.mk/8611/
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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 

Конкретна активност 

 

Nacev, Trajce and Stojanovski, Darko (2013) Пајонски утврдувања, населби и некрополи по долината 

на р. Брегалница-Малешевија, јуни–јули 2013 - прелиминарен извештај. [Project] (In Press) 

 

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 

 

Nacev, Trajce (2013) Сакрална архитектура во градот Баргала од IV век до крајот на првата 

деценија на VII век. Зборник на трудови на Филолошки факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип 

(3).  

 

10.    

Теренско истражување, архивирање и 
дигитализација 

 Поени 

во земјава 1 (еден) 
поени 

во странство 2 (два) 
поени 

Конкретна активност 

 

Nacev, Trajce and Stojanovski, Darko (2013) Пајонски утврдувања, населби и некрополи по долината 

на р. Брегалница-Малешевија, јуни–јули 2013 - прелиминарен извештај. [Project] (In Press) 

 

Nacev, Trajce (2012) Основен проект за превентивнa заштита на објект Театар Археолошки 

локалитет Стоби - Градско. [Project] 

 
 
 
 

13. Издадена монографија, речник или научна книга  Поени 

на македонски јазик – 10 (десет) поени и 

на еден од светските јазици – 15 (петнаесет) 
поени. 

Конкретна активност 

 
Nacev, Trajce (2013) Антиката во Брегалничкиот басен. НУЗЗКН и Музеј, Штип.  
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  Вкупно поени 34 

 

http://eprints.ugd.edu.mk/8609/
http://eprints.ugd.edu.mk/8609/
http://eprints.ugd.edu.mk/4414/
http://eprints.ugd.edu.mk/4414/
http://eprints.ugd.edu.mk/8609/
http://eprints.ugd.edu.mk/8609/
http://eprints.ugd.edu.mk/7636/
http://eprints.ugd.edu.mk/7636/
http://eprints.ugd.edu.mk/8606/

