
 
 

РЕФЕРАТ 
 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ПО ГРУПА ПРЕДМЕТИ ОД 
ОБЛАСТА „ФИЛМСКА И ТВ КАМЕРА“ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ФИЛМСКИ УМЕТНОСТИ ПРИ 

ИНТЕРНАЦИОНАЛНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ЕУРОПА ПРИМА - СКОПЈЕ 
 
 
 
 
 

Наставно-научниот и уметнички совет на Факултетот за филмски уметности при Интернационалниот 
универзитет Еуропа Прима - Скопје,  на седницата одржана на ден 12.07.2021 година, донесе 
Одлука со која не избра за членови  на Рецензентската комисија за избор на наставник по група 
предмети од областа Филмска и ТВ камера во сите наставно научни звања на Факултетот за 
филмски уметности.  
На конкурсот за избор на наставници во сите наставно-научни звања по група предмети од областа 
Филмска и ТВ камера, објавен во весникот „Нова Македонија“ од 22 јуни 2021 година,  се пријави 
и поднесе документација кандидатот: м-р Горан Наумовски. Заблагодарувајќи се на довербата, 
формираната Рецензентска комисија, во состав:  
 
Проф. Мишо Нетков, 
Проф. Дејан Пројковски,  и  
Проф. Миле Петковски 
 
врз основа на увидот во документите, има чест на Наставно-научниот и уметнички совет на 
Факултетот за филмски уметности при Интернационалниот универзитет Еуропа Прима - Скопје да 
му го поднесе следниов:   
  
 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ 
 
 

НАУЧНИ, СТРУЧНИ, ПЕДАГОШКИ И ДРУГИ ОСТВАРУВАЊА НА КАНДИДАТОТ  
 
 

ИЗВЕШТАЈ  
 
 

Кандидатот м-р Горан Наумовски од последниот избор во наставно-научно звање во 2016 година 
има остварено значаен и богат професионален ангажман, надоградувајќи го академскиот бекгроунг 
стекнат студии во софиската академија за филм и театар „Крсто Сарафов“ каде открива нови 
можности за надоградување на својот талент и алатки за продолжување на чувството на творечка 



среќа во долготраен процес на постојано созревање. Во овој времески период ги има реализирано 
следните проекти позначајни филмски проекти: 
 

 2017     МАЈСТОР ЧИНГО - краток играно-документарен филм 
o Режија: Љубиша Георгиевски / Кинотека на Македонија, Лавиринт продукција, МКРМ   

 
 2018     ГОТЛИБ - краток анимиран филм 

o Режија: Крсте Господиновски / Узенгија, Агенција за филм на РМ 
 

 2019     IDENTYTY  - краток игран филм 
 

 2019     КЕИФ - МАКЕДОНСКА ЧАЛГИСКА ТРАДИЦИЈА - документарен филм 
o Режија: Блаже Дулев / Award film&video, Агенција за филм на РМ 
o Режија: Ерман Мемеди / FrameIN Production, Агенција за филм на РM  

 
 2020     НЕСИГУРНА СМРТ - краток игран филм  

o Режија: Петар Џуровски / Лавиринт продукција, Агенција за филм на РM 
 

 2022     МРАВКИ - игран филм (во предпродукција) 
o Режија: Марјан Гавриловски / Агенција за филм на РМ 

 
Покрај во филмската област, м-р Горан Наумовски  се истакнува и со своите снмателски остварувања 
во докуметнарната телевизиска продукција:  
 

 2016      МАКЕДОНЦИТЕ ВО БУГАРСКАТА ПОЛИТИКА - документарна тв серија / 5 епизоди 
o Режија: Марија Џиџева / Award film&video, МРТВ 

 
 2016      МИХАЈЛО ПУПИН – документарен тв филм 

o Режија: Петар Џуровски / Лавиринт продукција, МРТВ  
 

 2017       МАКЕДОНИЈА ЗЕМЈА НА ЦРКВИ И МАНАСТИРИ - документарна тв серија / 4 епизоди 
o Режија: Марија Џиџева / Award film&video, МРТВ 

 
 2018      ОХРИДСКАТА АРХИЕПИСКОПИЈА НИЗ ВЕКОВИТЕ - документарна тв серија / 6 епизоди 

o Режија: Петар Џуровски / Лавиринт продукција, МРТВ 
 
Педагошкиот творечки сензибилитет кој природно го поседува Горан Наумовски постојано го 
надградува преку неговиот ангажман како вонреден професор на Катедрата за филмска и тв камера  
на Интернационалниот универзитетот Еуропа Прима, Скопје, каде од 2009 до 2014 е и декан на 
Факултетот за сценски дизајн. 
Професионалното мајсторство, приземниот и студиозен педагошки пристап и постојаното 
потврдување и надоградување на знаењето искуствено и низ пракса, успешно ги пренесува на 
студентите по Филмска и ТВ камера, за што сведочат редица на менторства на завршни испити, како 
на прв циклус, дипломски, така и на втор циклус, постдипмоски, магистерски студии.  

 
 
 



ЗАКЛУЧОК 
 
 

Врз основа на приложената документација како и преку личниот увид во досегашната плодна и 
разновидна дејност на кандидатот, Рецензентската комисија констатира дека м-р Горан Наумовски 
со своите творечки и педагошки капацитети, целосно ги исполнува условите за избор во звањето 
Редовен професор по група предмети од областа Филмска и ТВ камера на Факултетот за филмски 
уметности при Интернационалниот универзитет Еуропа Прима – Скопје. Рецензентската комисија 
овој Извештај и заклучоците во него му ги предлага на наставно научниот совет на Факултетот за 
филмски уметности.   

 
 
 
 

                                                                        
  РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА: 

            
                  Проф. Мишо Нетков 
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Проф. Дејан Пројковски 
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                                        Проф. Миле Петковски 
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Скопје 
23.08.2021 


