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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 

Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2013) Доцноантичките цивилни утврдувања 

по долината на река Брегалница. „Гласник” на Институтот за национална историја, 

57 (1-2). pp. 39-48. ISSN 0583-4961 
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Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2014) Стратешките ведности на воените 

утврдувања во доцната антика по долината на Река Брегалница. Историја, 

Здружение на историчарите на Република Македонија, 49 (1). ISSN 0579-0263 
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Nacev, Trajce (2014) Прилог кон проучувањето на железното време во 

Брегалничкиот басен. Годишник на асоцијација "Онгъл", 9 (13). ISSN 1311-493X 
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Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2014) Одбраната и заштита кај 

доцноантичките утврдувања во долината на река Брегалница. Зборник на 

трудови од денови на Јустинијан I, Скопје 2014. ISSN 978-608-4714-10-1  
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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 

Nacev, Trajce and Stojanov, Darko (2014) Градот Баргала од 7 до 12 в. In: Осми Цар-

Шишманови дни в Самоков, 2014, Самоков, Р.Бугарија. 

 

Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2014) Трансформација на доцноантичките во 
средновековни утврдувања во Брегалничкиот басен. In: Меѓународниот научен 
симпозиум „Денови на Јустинијан I“ на специјална тема Самуиловата држава и 
Византија: Историја, култура, легенда, традиција, 17-18 Oct 2014, Skopje, Macedonija.  
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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 

http://eprints.ugd.edu.mk/11791/
http://eprints.ugd.edu.mk/11791/
http://eprints.ugd.edu.mk/11792/
http://eprints.ugd.edu.mk/11792/
http://eprints.ugd.edu.mk/11789/
http://eprints.ugd.edu.mk/11789/
http://eprints.ugd.edu.mk/13241/
http://eprints.ugd.edu.mk/13241/
http://eprints.ugd.edu.mk/11795/
http://eprints.ugd.edu.mk/11796/
http://eprints.ugd.edu.mk/11796/
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 Конкретна активност 

Nacev, Trajce (2014) Оживување на културното наследство во прекуграничниот 

регион на Општина Штип Р. Македонија и Општина Благоевград Р. Бугарија. 

[Project] 
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Конзерваторско реставраторски работи на античкиот театар во градот Стоби  
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Nacev, Trajce and Nikolov, Gordan (2014) Учење преку правење - работилници. 
Проект: „Оживување на културното наследство во прекуграничниот регион меѓу 
Бугарија и Македонија". [Project]  

 
 
5 

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 

 

Nacev, Trajce (2014) Пајонски населби, утврдувања и некрополи по текот на р. 
Брегалница. [Project] 

 

Nacev, Trajce and Stojanov, Darko (2014) Неолитизација и развој на неолитните 
култури во Кочанската котлина. [Project]  
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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 

Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2014) Потенцијални ризиците и опасностите 

врз недвижното културно наследство во Ново Село. In: Штипско научно здружение 

„Прв научен собир улогата на штипско Ново Село во македонската историја“, Stip, 

Macedonia. 

1 

Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2014) Потенцијални ризици и опасности од 
елементарни непогоди врз недвижното културно наследство во Ново Село. 
Зборник на трудови - Улогата на штипско Ново Село во македонската историја. 

1 

10.    

Теренско истражување, архивирање и 
дигитализација 

 Поени 

во земјава 1 (еден) 
поени 

во странство 2 (два) 
поени 

http://eprints.ugd.edu.mk/11860/
http://eprints.ugd.edu.mk/11860/
http://eprints.ugd.edu.mk/11861/
http://eprints.ugd.edu.mk/11861/
http://eprints.ugd.edu.mk/11861/
http://eprints.ugd.edu.mk/11856/
http://eprints.ugd.edu.mk/11856/
http://eprints.ugd.edu.mk/11858/
http://eprints.ugd.edu.mk/11858/
http://eprints.ugd.edu.mk/11794/
http://eprints.ugd.edu.mk/11794/
http://eprints.ugd.edu.mk/11770/
http://eprints.ugd.edu.mk/11770/
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Конкретна активност 

1.Раководење со проект Пајонски утврдувања, населби и некрополи по долината на 

река Брегалница (регион на Малешевијата) 

 
1 
 
 

2. Раководење со конзерваторско реставраторски работи на античкиот театар во 

градот Стоби. 

 

1 

3.Раководење со проект Неолитизација и развој на неолитните култури во Кочанската 

котлина 

1 

4. Раководење со проект Оживување на културното наследство во прекуграничниот 

регион на Општина Штип Р. Македонија и Општина Благоевград Р. Бугарија. 

1 

5. Учење преку правење - работилници. Проект: „Оживување на културното 

наследство во прекуграничниот регион меѓу Бугарија и Македонија" 

1 

  Вкупно поени 35 

 
 
 


