
 
РЕФЕРАТ 

 
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ПО ГРУПА ПРЕДМЕТИ ПО 

ПРЕДМЕТОТ „ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ И СЛИКАРСКИ ТЕХНИКИ“ 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 09.03.2022 година, донесе 
Одлука со која не избра за членови  на Рецензентската комисија за избор на наставник по предметот 
Цртање, сликање и сликарски техники во сите наставно научни звања на Факултетот за филмски 
уметности.  
На конкурсот за избор на наставници во сите наставно-научни звања по предметот Цртање, 
сликање и сликарски, објавен во весникот „Нова Македонија“ од 24 февруари 2022 година,  се 
пријави и поднесе документација кандидатот м-р Дарко Дуковски. Заблагодарувајќи се на 
довербата, формираната Рецензентска комисија, во состав: Проф. Горан Наумовски, Вонреден 
професор Елена Бојаџиева-Цветковска и  Вонреден професор Крсте Господиновски,  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 ВО ПЕРИОДОТ ОД 2017 

– 2022 
 

Од 2017 година Дарко Дуковски е постојано присутен на македонската ликовна сцена како 
скулптор. Во тој период има изведено многубројни  скулпторски проекти во соработка со повеќе 
институции од Македонија и странство, како што се: 
 
2017 - Проект во соработка со МПЦ и леарница „Grassmayer“ Инсбрук, Австрија.   Изведба на 
композиција од 20 камбанарии со механизам за ритмичко ѕвонење и  декративни ортодоксни 
рејефи арабески и икони за црквата ,, Св. Елена и Константин“ –Скопје. 
 
2017 - Проект во соработка со манастирот Св.Јован Бигорски: ,,Подни ктиторски месингани рстени“ 
вградени во интарзија на подот во манастирот – Дебарско. 
 
2018 - Проект во соработка со монашкото братство од манастирот „Св.40 севастиски маченици“ 
с.Банско - ,,Камбанарија со декративни ортодоксни рељејефи арабески“ со димензии 1м. x 1м. 
 
2019 - Проект во соработка со Американска амбасада и оштина Чаир, изработка на портрет-биста 
на американскиот претседател Вудро Вилсон: ,,Woodrow Wilson”- president USA 1913-1912 Скопје – 
Управна зграда општина Чаир 
 



2020 - Скулптура (седечка фигура) на сонувачот  - ,,Леарница Панко“ (природна големина)-Скопје. 
2021 - Декративна парковска скуптура - ,,Грација“ (приподна гоемина) приватна колекција-Скопје. 
2021 – Награди ,,Оскар“за мегународен натпревар за бодибилдинг во склоп на федерација за 
бодибилдинг Македонија. 
2021 – Барељјеф – „Коњи“ со димензии  3,50m x 4,20m приватна колекција  – Скопје. 
2022 – Барељеф – „Св. Арангел Михаил“ со димензии  2,60m x 3,40m (природна гоемина) приватна 
колекција - Скопје. 
2022 -  Награди ,,Оскар“ за мегународен надпревар за бодибилдинг во склоп на федерација за 
бодибилдинг - Македонија 
 

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 Дарко Дуковски 
со своите творечки и педагошки капацитети, целосно ги исполнува условите за реизбор во звањето 
Доцент по предметот Цртање, сликање и сликарски техники 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. Горан Наумовски 
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                    Вонреден професор Елена Бојаџиева-Цветковска 
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Вонреден професор Крсте Господиновски 
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Скопје, 15.03.2022 


