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Име и презиме: Трајче Нацев 
Звање: Вонреден професор 
Единица на Универзитетот: Факултет за образовни науки 

 

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 

Nacev, Trajce (2015) Fortification of the Medieval Fort Isar – Stip. Folia Archaeologica Balkanica, 
3. pp. 455-476. ISSN 1857-5307  

 
 
 
 

Darko Stojanovski I Trajce Nacev, Pottery typology and the monochrome Neolithic phase in the 
Republic of Macedonia,the Neolithic and Eneolithic in Southeast Europe ; New approaches to 
dating and cultural Dynamics in the 6thto 4thMillennium BC /hrsg. von Wolfram Schier... 
.Rahden/Westf.: Leidorf 2014 

 
 

Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2015) Одбранбениот систем на градот Баргала. 

Гласник, Институт за национална историја, 59 (1). pp. 27-34. ISSN 0583-4961 

 

Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2015) Загрозување на недвижното културно 
наследство во Република Македонија од елементарни непогоди и потребата од 
мапирање и елаборирање на критични места. International Journal Scientific Papers, 11 (1). 
ISSN 1857- 92  

 

Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2015) Трансформација на доцноантичките во 
средновековни утврдувања во Брегалничкиот басен. Зборник на трудови од 
Меѓународниот симпозиум „Денови на Јустиниан I“. ISSN ISBN: 978-608-4714-13-2  

 

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 Veselinov, Dragan (2015) Одбраната и заштитата во Македонија 

од антиката до Првата светска војна. In: Девети Цар-Шишманови дни в Самоков, 

2-4 Oct 2015, Samokov, Bulgaria. (Unpublished. 
 

Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2015) Потенцијални ризиците и опасностите врз 

археолошките локалитети во горниот тек на река Брегалница. In: Трет меѓународен 

научен симпозиум „Денови на Јустинијан I“, 30–31 Oct 2015, Skopje, Macedonia. 

(Unpublished) 

 

Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2015) Заштита на недвижното културно 

наследство преку едукација на учениците од основното и средното образование. In: 

Меѓународна научна конференција на Факултетот за образовни науки, 24-25 Sept 
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http://eprints.ugd.edu.mk/14818/
http://eprints.ugd.edu.mk/14819/
http://eprints.ugd.edu.mk/14819/
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2015, Stip, Macedonia. (In Press)  

4.  
 
 

Потпишан годишен договор за научен 

проект во висина од најмалку 4.000 (четири 

илјади) евра/година - 4 (четири) поени 

 Поени 

  Конкретна активност 

Shentevski, Nikola and Nacev, Trajce (2015) Основен проект за конзервација, реставрација и 
реконструкција на сценската зграда на театарот во Скупи. [Project]  

 
 
 

Трајче Нацев, Конзерваторско реставраторски работи на скенската зграда на античкиот 
театар во градот Скупи  (400.000 евра) 

 

 
Shentevski, Nikola and Nacev, Trajce (2015) Конзерваторско реставраторски работи на 
палатата на археолкошкиот локалитет Кале. [Project] 

 
 
 

Shentevski, Nikola and Nacev, Trajce (2015) Конзерваторско реставраторски работи на 
преградните бедеми на археолошкиот локалитет Кале - Скопје. [Project] 

 

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: 

1.Проект: Погребување под могили во долината на река Крива Лакавица 200.000 

илјади денари 

 

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 

 

Нацев Трајче –Дарко Стојановски. Прилог кон проучувањето на неолитската и 

енеолитската архитектура од средниот тек на Река Брегалница, Годишен зборник 

Факултет за образовни науки, Штип 2015. 

 
 
 

Stojanovski, Darko and Nacev, Trajce (2015) Неолитскиот локалитет Грнчарица. In: 

Aрхеолошката конференција „Неолитот во Македонија“, 23 Dec 2015, Skopje, 

Macedonia. (Unpublished) 

 

  Вкупно поени 19 
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