




1.Оцена резултата наставног рада кандидата  
     (даје се на основу података под I тачка 4. и образлаже се за сваког пријављеног кандидата, максимално до 500 
речи по кандидату) 

 искуство у педагошком раду са студентима; 

 оцена педагошког рада добијена у студентским анкетама током целокупног протеклог изборног периода; 

 резултати у развоју уметничко-наставног, односно научно-наставног подмлатка на факултету; 

 менторство на завршним радовима на свим нивоима студија); 

 учешће у комисијама за одбрану завршних радова на свим нивоима студија; 

 значајни резултати студената у бављењу уметничким, односно научним радом;  

 оцена приступног предавања уколико је конкурсом захтевано. 
 

Напомена: Потребно је издвојити и посебно оценити резултате наставног рада кандидата од првог избора у 
наставничко звање 

 

Вук Бошковић је вишегодишњи сарадник Катедре за драматургију Факултета драмских уметности, 

Београд, где је радио најпре као сарадник у настави, а од 2018. године и у звању стручног сарадника на 

предметима Драматургија 1, 2, 3 и 4 као и на предмету Копирајтинг. Вук Бошковић је, од самог почетка, 

показао велику склоност ка педагошком раду, које успешно спаја са својим уметничким ангажманом 

оличеном у низу успешних објављених и изведених драмских текстова, као и радом у области маркетинга 

и адвертајзинга, што је посебно значајно за рад на предмету Копирајтинг.  

Као сарадник Катедре за драматургију, у пуном капацитету учествовао је у настави неколико генерација 

студената драматургије, као и осталих смерова ФДУ-а. С обзиром на академско звање, Вук Бошковић није 

био у могућности да самостално држи наставу и обавља менторски рад, али је, у склопу часова са осталим 

професорима, активно учествовао у консултацијама и израдама радова свих година студената 

драматургије, осмишљавао и одржавао вежбе на овим предметима, а у својству секретара Катедре за 

драматургију, учествовао у свим пријемним и комисијама за одбрану завршних радова на академским 

студијама, којима је доприносио свежим и савременим приступом и одличним контактом са студентима 

свих година.  

Као секретар Катедре за драматургију, Вук Бошковић је посвећен и унапређењу квалитета наставе у 

смислу обавезе редовног одржавања, те је унапредио и активно учествовао у имплементацији евиденције 

одржавања наставе прво на тој катедри, а затим су тај модел преузеле и све остале катедре. Ово је посебно 

важно јер наглашава етику и посвећеност педагошком раду и строгим критеријумима редовности и пуног 

капацитета рада наставника свих нивоа.  

Током летњег семестра школске 2019-20, као и текућег, зимског семестра ове школске године, а с обзиром 

на општу епидемиолошку ситуацију, Вук Бошковић је био организациона и техничка подршка целокупној 

Катедри за драматургију у одржавању онлајн наставе, коју је без прекида, ова катедра, уз његову помоћ, 

од самог почетка пандемије успешно изводила. Ангажман Вука Бошковића у овој области не своди се на 



обичну организациону и техничку помоћ (иако и на њу), већ и на креативно унапређење наставе 

употребом нових технологија, у време када је рад са студентима отежан.  

Написао је водич за коришћење Google Meet платформе за одржавање наставе преко интернета који је 

дистрибуиран члановима Катедре за драматургију. Пружао техничку подршку члановима Катедре у 

коришћењу Google Meet платформе, као и студентима свих година, разумео тешкоће у мотивисању 

студената да успешно обављају своје задатке, у тешким условима у свим областима рада.  

Поред рада на самој катедри, Вук Бошковић је активан и у осталим важним активностима самог 

факултета.  

Учестовао је у организацији, продукцији и извођењу прославе 70. година постојања Факултета драмских 

уметности, у својству сценаристе и сарадника. 

У својству секретара катедре, присуствовао је састанцима Наставно-уметничког-научног већа, и у 

својству секретара катедре, учествовао је на семинару о обуци за коришћење Репозиторијума резултата 

научног и уметничког истраживачког рада на Универзитету уметности. 

Више пута током 2018, 2019. и 2020. године испред Катедре за драматургију учествовао у представљања 

Факултета драмских уметности у Студентском културном центру, што је значајно за популаризацију и 

информисање будућих студената драматургије о постојању, програму и начину рада нашег факултета. У 

тим наступима, Вук Бошковић је показао свој савремени, динамични и инспиративни приступ, чиме је 

заинтересовао и покренуо присутне да се пријаве на пријемни испит на Уметничку област Позоришна и 

радио драматургија. 

Током 2019. у улози копирајтера учествовао у креирању рекламног материјала за промоцију пријемних 

испита на основне академске студије Факултета драмских уметности. Исте године, у сарадњи са 

професором Мирком Стојковићем, направио предлог стратегије промоције основних академских студија 

Факултета драмских уметности у широј просветној заједници, што је већ почело да показује резултате у 

виду повећаног броја кандидата на пријемним испитима.  

Вук Бошковић је веома успешан у раду са студентима, са којима има одличан педагошки однос и приступ, 

због кога је цењен и од стране студената и од стране професора.  

Приступно предавање кандидата Вука Бошковића одржано је 11.01.2021. са почетком у 10 часова, путем 

Зум апликације (онлајн), пред професорима и студентима Катедре за драматургију. Кандидат је одржао 

приступно предавање базирано на досадашњем искуству у праћењу методе рада наставника Катедре за 

драматургију, на којој је сарадник више година. Осим директне комуникације са студентима, отварања 

простора за њихово активно учешће и потпуно разумевање садржаја оба предавања, кандидат је своје 

излагање засновао на јасном и арикулисаном академском програму, вешто обухватио Аристотелов поглед 

на Софокловог ,,Цара Едипа”, јасно применио метод ,,Фрајтагове пирамиде” на ову трагедију, студентима 

пренео метод разумевања и савремени значај дате технике драме, на језгровит, сугестиван и инспиративан 



начин. У  оквиру  предавања ,,Утврђивање циљне групе”, кандидат је спојио своје вишегодишње искуство 

у раду у маркетиншкој агенцији, управо на позицији копирајтера, са акредитованим курикулумом за 

предмет за који је обавио приступно предавање. Комисија препознаје изузетан дар за педагошки рад овог 

кандидата, као и стечено искуство у његовом досадашњем раду, те је његово убедљиво и сугестивно 

приступно предавање оценила највишом оценом. 

 

Маја Пелевић има једногодишње искуство у раду на Факултету за медије и комуникације у Београду 

(2016-17) у звању сараднице у настави на предмету ,,Културна дипломатија”. Предмет ,,Културна 

дипломатија” није сродан предметима на Катедри за драматургију, ни Уметничкој области драматургије, 

на којој Маја Пелевић конкурише на место доцента.  

Поред овога, наводи да је радила у својству ,,гостујуће професорке” на ФДУ Црне Горе, такође годину 

дана (2018-19) на предмету ,,Основе драматургије”, али није навела обавезе и дужности које је имала, да 

ли је наставу држала у континуитету или ad hoc, самостално и у ком академском звању, како је у то звање 

изабрана и да ли је важеће, да ли је била ангажована на изради програма, одржавању испита, менторском 

раду и оцењивању студената, током тог свог ангажмана.  

Комисија, због тога, нема довољно података на основу којих би могла да процени квалитет и успех овог 

ангажмана Маје Пелевић. Она, такође, не наводи успех у раду са студентима, евентуалну оцену и 

достигнућа.  

Приступно предавање кандидидаткиње Маје Пелевић одржано је 11.01.2021. са почетком у 11 часова, 

путем Зум апликације (онлајн), пред професорима и студентима Катедре за драматургију.  Приступно 

предавање које је одржала, Комисија није позитивно оценила, у делу који се односио на предмет 

Драматургија - техника драме, Маја Пелевић је показала несигурност у познавању материје (неколико 

пута се нетачно реферисала при одређивању места првог узбуђујућег момената у склопу ,,Фрајтагове 

пирамиде”) и базирала предавање на читању илустративног Power Point приказа са препричаним фабулама 

неколико филмова и драма, осврћући се на Шекспира и Аристотела, између осталог.  

И у другом делу предавања, кандидаткиња се недовољно фокусирала на тему предавања - Одређивање 

циљне групе у оквиру предмета Копирајтинг, превише времена је потрошила на бављење општим 

одредницама у области маркетинга, а у самом одређивању циљних група није демонстрирала очекивани 

ниво знања. Маја Пелевић нема довољно искуства у раду са студентима, са којима није остварила контакт, 

није оставила простор за комуникацију, за двосмерност приступног предавања, за евентуална питања и 

појашњења. Комисија је приступно предавање Маје Пелевић оценила као неуспешно. 

Због недостатка прецизних података о педагошком раду, као и због неуспешног приступног предавања, 

Комисија сматра да кандидаткиња Маја Пелевић у овој области нема потребне референце које испуњавају 



Минималне услове за избор у звање наставника на Универзитету уметности.  

 

Весна Перић-Момчиловић није навела досадашње искуство у раду на неком факултету, високошколској 

установи, педагошком раду, као ни у настави уопште. Приступно предавање кандидаткиње Весне Перић-

Момчиловић одржано је 11.01.2021. са почетком у 12 часова, путем Зум апликације (онлајн), пред 

професорима и студентима Катедре за драматургију. Иако Весна Перић-Момчиловић, као што је 

наведено, до сада није имала искуства у раду на неком факултету или у настави уопште, она је своје 

предавање темељно припремила, организовала и ефикасно извела. Кандидаткиња је, у академском смислу, 

тачно изнела и анализирала предмет предавања, на традиционалан начин изнела повезаност Фрајтага са 

Арчером, али и са Ан Иберсфелд и Клоцом, што је традиционални метод рада некадашњних најбољих 

професора-оснивача Катедре за драматургију (Христић, Ђокић, Стаменковић, Селенић). Ипак, 

кандидаткиња није успела да оствари контакт са студентима, јер није створила простор за њихово активно 

учешће. Кандидаткиња се, такође, предуго задржала на примерима експресионистичког, постмодерног и 

постдрамског позоришта, који нису били део задате теме, што Комисија види као недостатак искуства у 

педагошком раду. Што се копирајтинга тиче, кандидаткиња је у највећој мери прецизно и јасно објаснила 

начин на који се одређују циљне групе, али би делимично позитиван утисак који је Комисија стекла био 

још повољнији уз више примера из праксе, идеално из личног професионалног искуства и у овој области, 

које кандидаткиња, нажалост, нема. Комисија сматра да је њено приступно предавање било артикулисано, 

организовано и информативно, и оценила га је као делимично позитивно. 

 

Милица Пилетић има искуства у педагошком раду у Уметничкој области драматургија, својим 

ангажманом на сродном Факултету драмских умјетности Цетиње, Црна Гора, у два звања.  Кандидаткиња 

наводи рад у звању асистента, на предмету Драматургија, као и звању ,,наставника”, на предмету 

,,Креативно писање”, на поменутом факултету. Звање ,,наставник”, као и академски програм ,,Креативно 

писање”, не спадају у опис рада на Факултету драмских уметности, Београд, те Комисија не може у 

потпуности да препозна значај овог педагошког рада Милице Пилетић. С друге стране, звање асистента на 

предмету Драматургија, Комисија оцењује као важну референцу кандидаткиње, у оквиру које посебно 

истиче чињеницу да је Милица Пилетић учествовала у комисијама за пријемни испит прве две генерације 

студената драматургије на поменутом факултету на Цетињу, као и рад на пољу организације и одржавања 

вежби, као директном раду са студентима. Кандидаткиња је учествовала у организацији наставе, 

координацији заједничких часова, а наводи и да је пружала помоћ студентима у изради завршних радова, 

што Комисија сматра битним учествовањем у настави. Нема података о оцени њеног педагошког рада 

добијеног у студентским анкетама током тог периода.  



Као наставник на предмету Креативно писање, Милица Пилетић је осмишљавала и спроводила курикулум 

који није био намењен студетнима драматургије, те у том смислу, као и уз већ наведену чињеницу да 

такав предмет и академски програм не постоје на Факултету драмских уметности, Београд, Комисија 

сматра да ова референца није од посебног значаја за испуњење Минималних услова за избор у звање 

наставника на универзитету. Милица Пилетић је, такође у звању ,,наставник”, држала предавања и вежбе 

из области Копирајтинга, а наводи да је предавала на теме писања предложака за комерцијалне филмове 

(музичке и рекламне видео спотове), те и  да је учествовала у менторству и оцењивању радова студената 

на том предмету, а све у склопу рада на ФДУ Цетиње.  

Обзиром да на ФДУ Београд, као и на целокупном Универзитету уметности, наставни кадар у звању 

асистента није у могућности да самостално обавља наставу, а посебно не да преузме улогу ментора и да 

спроводи оцењивање радова, Комисија нема јасну слику о академском нивоу овог ангажмана 

кандидаткиње. 

Нема података о значајним успесима студената у бављењу уметничким, односно научним радом са којима 

је Милица Пилетић радила, док је Комисија њено приступно предавање оценила као делимично успешно.  

Приступно предавање кандидаткиње Милице Пилетић одржано је 11.01.2021. са почетком у 19 часова, 

путем Зум апликације (онлајн), пред професорима и студентима Катедре за драматургију.  Кандидаткиња, 

као што је наведено, има искуства у раду на сродном Факултету драмских умјетности Цетиње, Црна Гора, 

као асистент на предмету драматургија и наставник у области копирајтинга, што је допринело квалитету 

њеног приступног предавања које је било занимљиво и делимично ефикасно, посебно у делу који се 

односио на технику драме, у коме се кандидаткиња тачно осврнула на везу теорије Густава Фрајтага са 

радом Јунга и Воглера. Ипак, иако има искуства у настави, кандидаткиња је направила грешку у 

организацији свог предавања, део времена је изгубила на постављању основа Аристотелове Поетике, што 

није била тема предавања и што се подразумева као неопходно предзнање студената четврте године 

драматургије који су њено предавање слушали, а што је кандидаткињи на време било предочено.  

У делу предавања на предмету Копирајтинг, кандидаткиња се ослонила на своје практично искуство у 

раду у агенцијама, што би, уз мало срећнији избор производа које је наводила за примере, било још 

корисније за студенте, који се, као ни на првом делу предавања, нису активно укључили ни кроз 

постављање питања, ни коментаре, иако је кандидаткиња формално предвидела време за то.  

Приступно предавање кандидаткиње Милице Пилетић Комисија је оценила као делимично успешно.  

 



2. Оцена резултата уметничког, односно научно-истраживачког рада  
       (даје се на основу података под I тачка 5 и образлаже се за сваког пријављеног кандидата, максимално до 500 речи 
по кандидату) 
 
Напомена: Потребно је издвојити и посебно оценити репрезентативне референце од значаја за избор у одговарајуће 
звање. 

 

Вук Бошковић у својој досадашњој уметничкој каријери има осам објављених и изведених драмских 

текстова високог квалитета, што је, у односу на чињеницу да је најмлађи кандидат (32 године), завидан 

уметнички резултат. Вук Бошковић је извођен на сценама Битеф театра, Југословенског драмског позоришта, 

Народног позоришта ,,Тоша Јовановић” у Зрењанину, као и у оквиру фестивала Стеријино позорје, 

Хартефакт фестивал (два пута), Театар фест ,,Петар Кочић” у Бања Луци и другим. Вукова драма ,,Ново 

доба” у режији Дина Мустафића, једног од водећих редитеља у региону, селектована је за главни програм 

Стеријиног позорја, издвојена као најуспешнија те године, али је одлуком жирија да упозори јавност на 

стање у култури недодељивањем награда по први пут у историји Позорја, остала без званичног признања. 

Вук Бошковић је адаптирао ову своју драму у сценарио за дугометражни играни филм, који је, у режији 

награђиваног редитеља Николе Љуце, одабран на Конкурсу Филмског центра Србије за финансирање 

најбољих пројеката 2020. године. За овај комад, Вук Бошковић је добио награду за најбољи драмски текст на 

фестивалу у Бања Луци, а позоришна и шира јавност препознала је уметнички рукопис младог аутора као 

изузетан и један од најзначајнијих не само своје генерације. Вук Бошковић има и богат драматуршки рад на 

позоришним представама у режији Андреја Носова, Дина Мустафића, Николе Љуце, током којих је блиско 

радио и са водећим српским глумцима као што су Мирјана Карановић, Бранко Цвејић, Борис Исаковић, 

Светозар Цветковић, Јасна Ђуричић и бројни други. Његов рад драматурга на представама, осим што је, од 

стране сарадника, оцењиван као изузетно важан, веома је користан и за педагошки рад на Уметничкој 

области драматургија, током кога своја искуства и стечена знања може да пренесе студентима у оквиру 

програма предавања и вежби намењених стручном профилу драматурга у позоришту. Поред овога, Вук 

Бошковић је радио као део награђиваног тима копирајтера велике агенције ББДО, те је и то искуство и 

практично знање у могућности да пренесе у оквиру предмета Копирајтинг, на коме је и до сада успешно 

сарађивао са професором Стојковићем. Професори Србљановић и Стојковић, са којима је Вук Бошковић до 

сада највише сарађивао у настави, његов рад оцењују изузетно позитивно, посебно на пољу споја уметничког 

рада са педагогијом.  

У области научно истраживачког рада, Вук Бошковић је добио титулу мастера уметности, на Факултету 

драмских уметности у Београду, уметничким радом на документаристичкој драмској представи ,,Глад” у 

режији Андреја Носова у Културном центру Београд, 2015. године. Он је тренутно и студент Докторских 



уметничких студија - ДУС на Факултету драмских уметности, на којима је предвиђен завршни уметничко-

истраживачки рад за стицање звања доктора уметности, радом на филмској адаптацији сопственог 

позоришног комада под називом ,,Звечарке”, у оквиру којег истражује уметнички процес трансмедијалне 

адаптације текста. Комисија се определила да, уз ове чињенице, вреднује и кандидатов уметнички рад, што 

заједно чини релевантане услове за звање доцента на Уметничкој области драматургија. 

 

Кандидаткиња Маја Пелевић има веома богату уметничку каријеру, рекордан број од чак шездесет радова 

на пољу позоришне, филмске и телевизијске драматургије, што за њене релативно младе године (40) 

представља велики успех. Уметнички квалитет поменутих дела свакако није сасвим уједначен, као ни ступањ 

њеног ауторства у њима, те Комисија као релевантне посебно издваја:  

 - драму ,,Поморанџина кора” изведена чак девет пута у позориштима у земљи и иностранству (Атеље 212, 

Новосадски ,,Ujvideki Szinhaz", затим у угледним позориштима у Немачкој, Оснабруку, Минхену, Триру, те у 

Црној Гори, Словенији и Хрватској - Црногорско народно позориште у Подгорици и Месно гледалишче у 

Љубљани, Градско казалиште младих у Сплиту између осталог) за коју је Маја Пелевић добила низ угледних 

признања, међу којима и Стеријину награду за најбољи драмски текст 2010. године. 

 - драму ,,Боливуд”, коју је написала и самостално режирала на сцени Народног позоришта у Београду, а која 

је одмах потом преведена на македонски језик и са успехом изведена у Театру комедије у Скопљу 2018. 

године; 

- рад на позицији ауторке сценарија и драматуршкиња серије ,,Јутро ће променити све” од чак четрдесет 

епизода, сниманих и емитованих у продукцији Радио телевизије Србије 2018. године. Иако овај последњи 

уметнички рад није уско гледано везан за област на коју се кандидаткиња пријављује (Позоришна и радио 

драматургија и Копирајтинг), Комисија сматра да је њиме Маја Пелевић постала запажена ауторка у 

најширој јавности, те да је препозната као талентована, вешта и надахнута ауторка текста за већи  број 

епизода, као и креаторка тема које је серија обрађивала, а које су препознате као важне, аутентичне и 

квалитетно презентоване, а од стране читаве једне нове генерације телевизијских гледалаца. Маја Пелевић је 

и за овај рад награђена на београдском феминистичком фестивалу БеФем, као и наградом ,,Дуга” Геј-стрејт 

алијансе, за допринос борби против хомофобије, што је важан друштвени допринос уметничког рада Маје 

Пелевић и говори о прихваћености њеног ауторског рада и у области друштвено ангажованих гледалаца и 

организација. 

Маја Пелевић је добитница низа награда, од ,,Слободан Селенић“, за најбољи дипломски драмски текст, на 

Факултету драмских уметности, преко награде ,,Борисав Михајловић Михиз” за драмско стваралаштво, коју 

додељује Српска читаоница Ириг, награду конкурса Стеријиног позорја, награду ,,Златни смијех“ за најбољу 

кабаретску представу на Данима сатире у Загребу, затим и награде ,,Божидар Валтровић” коју додељује 



Мало позориште Душко Радовић за допринос у области развоја позоришта за младе.  

У научно-истраживачкој области, Маја Пелевић је остварила највиши ступањ - стекла је титулу доктора 

наука у области теорије уметности и медија, одбраном докторске дисертације ,,Полижанровске текстуалне 

праксе у савременим извођачким уметностима” на Докторским научним студијама (ДНС) Универзитета 

уметности у Београду, 2012. године. Обзиром да звање доктора наука у области теорије уметности и медија, 

није предвиђено као услов за место доцента односно професора на Уметничкој области драматургија, већ 

звања доктора, односно магистра уметности, или еквивалентна призната уметничка, односно стручно-

уметничка дела, Комисија се у случају кандидаткиње Маје Пелевић определила да, за релевантно, прихвати 

њено драмско стваралаштво и ауторски рад у области позоришта и драме.  

 

Кандидаткиња Весна Перић-Момчиловић (49), након завршених студија драматургије на Факултету 

драмских уметности у Београду, магистрирала је и докторирала на Докторским научним студијама, у области 

теорије филма, и стекла звање доктора наука одбраном дисертације ,,Теорија наративних конструкција у 

постјугословенском филму од 1994. до 2008. године” под менторством проф.др. Невене Даковић. И њена 

магистарска теза представља значајан допринос теорији филма темом ,,Меморија и филмска романтична 

комедија: деконструкција наративне темпоралности”, код исте менторке. Кандидаткиња има велики број 

научних радова и публикација из области теорије филма, односно студија филма, чиме је дала допринос 

домаћој филмској теорији и јасно се определила за поље научног истраживања и ангажмана који је 

интересује.  

Комисија вреднује највиши ниво научно-истраживачког рада Весне Перић Момчиловић, али констатује да се 

он креће у области теорије филма, што не представља релевантан услов за избор доцента на предмету 

Позоришна и радио драматургија, а у оквиру Уметничке области драматургија. 

Весна Перић-Момчиловић је свој уметнички рад усмерила ка ауторству и режији радио-драма, пре свега на 

Радио Београду на коме је, већ више од десет година, одговорна Уредница редакције драмског програма. 

Написала је и објавила 14 радио драма, од којих је неке радила у коауторству са другим писцима, а неке и 

самостално режирала. Комисија посебно истиче њену оригиналну радио драму ,,Исидора Секулић: 

Апостолка самоће” из 2019. године, документарну радио драму поводом педесете годишњице студентских 

демонстрација у СФРЈ,  коју је писала и самостално режирала, под називом ,,Шездесет осма: Младост је 

наша привилегија” из 2018. године. 

Оригинални драмски текст ,,Шта је она крива...” 2012. године, којим је освојила прву награду на анонимном 

регионалном међународном конкурсу за савремену ангажовану драму Фондације Хартефакт, коју јој је 

доделио жири у саставу Ана Томовић, Јетон Незирај и Биљана Србљановић, најуспешније је драмско дело 

Весне Перић-Момчиловић. Ову драму је жири оценио изузетно позитивно, текст је објављен у оквиру 



антологије награђених драма, а представу која је према драми настала, режирала је Анђелка Николић, и са 

успехом је играна у Битеф театру у Београду, као и на гостовањима у региону. Комисија укупни рад Весне 

Перић-Момчиловић у области радио-драматургије, као и једну позоришну драму ,,Шта је она крива...” узима 

као репрезентативне за уметнички рад кандидаткиње, и сматра да су референтне за звање наставника до 

доцента.  

 

Милица Пилетић (50) има звање дипломираног драматурга, а до сада није имала активности у области 

Докторских или Магистарских уметничких студија, које су релевантне за Уметничку област драматургија.  

Има око десет оригиналних драмских текстова, више драматизација и адаптација, а радила је на позицији 

драматурга на неколико представа. Њене драме су објављене у Антологији добитника Михизове награде 

(драма ..Докле!?”), у самосталној антологији драма (,,Опет пакујемо мајмуне”, ,,Буђење Јулије”, ,,Докле!?”), а 

текстови су јој извођени у Атељеу 212, Градском позоришту у Подгорици, Словенском људском гледалишчу 

у Цељу, Црногорском народном позоришту у Подгорици, позоришту ”Бошко Буха” у Београду и Дечијем 

позоришту РС, Бања Лука. Добитница је награде ,,Борислав Михајловић Михиз“ истоименог фонда Српске 

читаонице из Ирига, за драму ,,Докле!?” коју Комисија узима за референтну у смислу услова овог конкурса. 

Уз овај текст, комисија препознаје и комад ,,Том Сојер и ђавоља посла” који је са успехом изведен у четири 

различита позоришта у региону (Црна Гора, БиХ, Словенија и Србија), али сматра да њен уметнички рад 

кумулативно није довољно референтан у смислу услова овог конкурса.  

 

3. Оцена стручно-професионалног доприноса  
      (даје се на основу података под II тачка 6. и образлаже се за сваког пријављеног кандидата, максимално до 500 
речи по кандидату) 

 аутор/коаутор уметничког пројекта или сарадник на уметничком пројекту, аутор/коаутор елабората или 
студије, руководилац или сарадник на научном пројекту, иноватор и др.; 

 учешће у раду жирија; 

 награде и признања за уметнички, стручни, научни или педагошки рад; 

 и других садржаја прописаних општим актом факултета. 
 

Кандидат Вук Бошковић је, последњих година, остварио велики број драмских пројеката (оригиналних 

текстова, драматизација, адаптација, сценарија и документаристичких драма и серије) од којих Комисија 

издваја: 

- драма ,,Хинкеман: шта мора нека буде” у Југословенском драмском позоришту, ауторска 

адаптација и драматизација текстова Ернста Толера, којим је остварио свој први рад у 

професионалном позоришту; 

- драма ,,Глад” - оригинални драмски текст, настао у процесу документарног рада са 

протагонистима представе; 



- драма ,,Остаци” - оригинални драмски текст праизведен на фестивалу ,,Девет” 2016. године, у 

коме је аутор драме и десетине сонгова; 

- ,,Ново доба” - оригинални драмски текст, праизведен у Битеф театру, на основу кога је настао 

сценарио ,,Звечарке” којим је постао добитник ФЦС-овог конкурса за дугометражни играни филм 

2020. године; 

- сценарио за телевизијску серију ,,Слободан” - оригинални сценарио у предпродукцији, десет 

епизода играног драмског програма базираног на биографским чињеницама и историјским 

догађајима током ,,Осме седнице Савеза комуниста СФРЈ”. 

 

Кандидаткиња Маја Пелевић, како је наглашено, остварила је изузетно велики број текстова за 

позориште, у смислу оригиналних драма, драмских адаптација, предложака за извођење уметничких 

перформанса и наступа, као и телевизијских сценарија. 

Комисија као релевантне истиче: 

- сценарио и драматургија серије ,,Јутро ће променити све”, РТС, 2019. године; 

- ,,Поморанџина кора”, вишеструко награђивана, превођена, штампана и извођена најуспешнија 

кандидаткињина драма, којом се представила немачком, пољском, словачком и позоришном 

животу у региону, праизведена 2006. године у Атељеу 212, а потом у низу познатих позоришта, а 

за који је добила Стеријину награду 2010. године.  

- представа ,,Боливуд”, у оквиру које је била ауторка текста и режирала комад, у Народном 

позоришту у Београду 2018. године, којом се истакла и у позоришној јавности;  

Маја Пелевић је учествовала као гост полазник на радионици Ројал Корт позоришта у Лондону, 

берлинског Талент Кампуса, Међународне женске драматуршке конференције у Чилеу, представом 

,,Слобода је најскупља капиталистичка реч” гостовала је на фестивалима у Солуну, у Индији, Румунији, 

Црној Гори, Словачкој, Чешкој, као и на МЕСС фестивалу у Сарајеву и у Српском културном центру у 

Паризу. Маја је била гостујућа студенткиња на TISCH School of the Arts у Нјујорку код професора и 

перформативног уметника Ричарда Шекнера, доајена недрамских извођачких спектакла по којима је 

светски познат.   

 
Весна Перић-Момчиловић је свој рад највећим делом базирала на научној основи студија филма, у којој 

је досегла врхунске домете, као и у области писања, уређивања и реализације радио драма, радио 

минијатура, омнибус радијског играног програма и слично. Њена најрелевантнија драма ,,Шта је она 

крива...” препозната је и награђена од стране међународног стручног жирија, објављена је и изведена са 

великим успехом у земљи и региону.  

 



Милица Пилетић има уметничко искуство, педагошки рад и радове у области копирајтинга и 

маркетинга, од којих су, у уметничком смислу, најистакнутији текстови ,,Докле?!” из 2009. године, 

праизведен у Атељеу 212 у режији Алисе Стојановић, за који је добила награду фондације ,,Борислав 

Михајловић Михиз” из Ирига, текст ,,Том Сојер и ђавоља посла” из 2007. године, праизведен у Градском 

позоришту у Подгорици, а са успехом игран у позориштима у Словенији (режија Ивана Ђилас), Београду  

(режија Јован Грујић), те у Бања Луци (режија Југ Радивојевић), као и сценарио за серију ,,Опет пакујемо 

мајмуне” из 2004. године, у продукцији Радио телевизије Црне Горе и режији Марије Петровић. Милица 

Пилетић је била чланица жирија филмског фестивала у Херцег Новом, чланица жирија Конкурса за 

драмски текст за младе у региону, у организацији Казалишног епицентра из Загреба и позоришта Трупа 

анђела из Лондона, а као копирајтерка и арт директорка, добила је прву награду на фестивалу Викенд 

медија фестивал у Ровињу, а за кампању за Београдски сајам туризма, под називом ,,Где још нисте били” 

добила је награду Министарства културе и информисања Србије.  

 

 

4. Допринос академској и широј заједници  
      (даје се на основу података под II тачка 7 и образлаже се за сваког пријављеног кандидата, максимално до 500 
речи по кандидату) 

 ангажовање у националним или међународним научним, уметничким, односно стручним организацијама, 
институцијама од јавног значаја, културним и научним институцијама и др; 

 ангажовање у развоју наставе и развоју других делатности високошколске установе (учешће у раду стручних 
и управљачких тела факултета и универзитета). 

 

Вук Бошковић је у самом врху најмлађе генерације наших драмских аутора, са изразитим 

сензибилитетом за нове врсте драмских форми, али истовремено и са зрелим владањем основних техника 

драме, који представљају предуслов за стварање добро скројених комада и за преношење основа технике и 

теоријско-практичног знања будућим студентима. Вук Бошковић иза себе има и вишегодишње искуство 

на позицији копирајтера у великој интернационалној агенцији, чиме је у могућности да своје практично 

знање повеже са академским курикулумом на предмету Копирајтинг, на коме је до сада, са успехом, 

држао вежбе и ангажовао студенте у живе и инспиративне разговоре на тему маркетинга и адвертајзинга. 

Његово учешће у креативним напорима Факултета драмских уметности (монографија, годишњица, јубилеј 

факултета и катедре и друго) показале су да је Вук Бошковић потпуно уклопљен у живот Факултета, на 

коме, на неки начин сарађује (на почетку волонтерски, као демонстратор, па све до звања стручног 

сарадника) од када је почео да студира.  

Учествовао у креацији и имплементацији евиденције наставе на Катедри за драматургију, а затим и шире, 

примењене на читавом факултету  

Као секретар катедре учествовао у имплементирању система наставе преко интернета, учестовао у 



организацији, продукцији и извођењу прославе 70. година постојања Факултета драмских уметности као 

сценариста и сарадник. 

У својству секретара катедре, присуствовао састанцима Наставно-уметничког-научног већа. 

У својству секретара катедре, учествовао на семинару о обуци за коришћење Репозиторијума резултата 

научног и уметничког истраживачког рада на Универзитету уметности. 

Више пута током 2018, 2019. и 2020. године испред Катедре за Драматургију учествовао у представљања 

Факултета драмских уметности у Студентском културном центру. 

Током 2019. у улози копирајтера учествовао у креирању рекламног материјала за промоцију пријемних 

испита на основне академске студије Факултета драмских уметности. Исте године, у сарадњи са 

професором Стојковићем, направио предлог стратегије промоције основних академских студија 

Факултета драмских уметности.  

Као новинар и публициста, уређивао је и објавио неколико стотина текстова на порталу Vice из области 

културе, уметности, друштвеног ангажмана, поп-културе и живота младих.  

 

Маја Пелевић је била чланица групе Теорија која хода (Центар за теорију и праксу извођачких 

уметности) – чланство од 2001. –2004.; групе Нада (пројекат Нова драма ) – чланство од 2004.; чланица 

Удружења драмских уметника Србије – чланство од 2005.; и Асситеј Србија - међународног удружења за 

развој позоришта за децу и младе – где је остварила почасно чланство од 2011. 

 

Весна Перић-Момчиловић је дугогодишња одговорна уредница најквалитетнијег драмског програма 

Радио Београда, као и чланица бројних организација и жирија, углавном у области филмске теорије и 

дистрибуције. Весна је објавила и низ филмских критика, чланица је међународне федерације филмских 

критичара ФИПРЕСЦИ, са позиције уреднице сарађивала је са Задужбином Иве Андрића, Бранка Ћопића 

и Бранислава Нушића, са Народном библиотеком Србије, Културним центром Београда, а програми које је 

уређивала освојили су низ награда на међународним фестивалима PRIX ITALIA, PRIX EX AEQUO у 

Братислави и Техерану. Као уредница драмског програма радија, координирала је и уредила целокупне 

годишње радио-драмске продукције последњих десет година, што годишње представља и до шездесет 

нових и оригиналних дела и текстова које је одабрала и уредила. Њен изузетан допринос у највећој мери 

иде ка теорији филма и студијама филма, те ка уређивању и ауторству радио програма.  

 

Милица Пилетић је ауторка је пројекта ,,Уметност сториборда” - мастер клас предавања од три дана које 

је држао сториборд уметник из Енглеске Дејвид Расел, у сарадњи са компанијом Нордеус и 

Министарством културе и информисања, намењеног студентима уметничких факултета, запосленим у 



адвертајзингу и гејминг индустрији, одржаном 2018. године. 

 

 

 

5. Оцена сарадње кандидата са другим високошколским, научно-
истраживачким, односно институцијама културe или уметности у 
земљи и иностранству  
      (даје се на основу података под II тачка 8 и образлаже се за сваког пријављеног кандидата, максимално до 500 
речи по кандидату) 

 мобилност, заједнички студијски програми, интернационализација и др; 

 ангажовање у наставном раду на другим високошколским институцијама. 

 

Вук Бошковић није навео друге податке за ову тачку.  

Маја Пелевић је навела лично усавршавање и гостовање на позоришним фестивалима. 

Весна Перић-Момчиловић, поред већ наведених, није навела друге податке за ову тачку. 

Милица Пилетић није навела друге  податке за ову тачку. 

6. Закључак са предлогом за једног кандидата  
       (до 500 речи укупно) 
1. Испуњени обавезни услови 
2. Испуњени изборни услови (најмање 2 од 3) 

 

На конкурс за избор наставника у звање доцента за уметничку област Драматургија – наставне 

предмете Позоришна и радио драматургија и Копирајтинг, пријавило се четири кандидата: Вук 

Бошковић, Маја Пелевић, Весна Перић Момчиловић и Милица Пилетић. Услове предвиђене 
Законом о високом образовању (најмањи Минималне услове за избор наставника на Универзитету, и 
Минималне предвиђене услове за избор у звање наставника ФДУ) у потпуности је испунио само један 

кандидат. 

 
Кандидаткиња Маја Пелевић је, од три обавезна услова у склопу одредбе о Минималним условима за 

избор наставника на универзитету,  у потпуности исипунила само један, а то је услов о презентовању 

најмање три уметничке референце.  

Својим драмским и драматуршким опусом и радом на пољу телевизијског сценарија, Маја Пелевић у 
потпуности испуњава овај услов, ауторским текстовима и бројним драмама које је успешно објавила. 

Друга два обавезна услова - услов о оцени досадашњег педагошког рада и услов о успешно одржаном 

приступном предавању из области у коју се бира, Маја Пелевић није испунила.  

Приступно предавање кандидидаткиње Маје Пелевић одржано је 11.02.2021. са почетком у 11 

часова, путем зум апликације (онлајн), пред професорима и студентима Катедре за драматургију.  

Приступно предавање које је одржала, Комисија није позитивно оценила, у делу који се односио 

на предмет драматургија - техника драме, Маја Пелевић је показала несигурност у познавању 

материје (неколико пута се нетачно реферисала при одређивању места првог узбуђујућег 

момената у склопу ”Фрајтагове пирамиде”) и базирала предавање на читању илустративног 

Power Point приказа са препричаним фабулама неколико филмова и драма, осврћући се на 

Шекспира и Аристотела, између осталог.  



И у другом делу предавања, кандидаткиња се недовољно фокусирала на тему предавања - 

Одређивање циљне групе у оквиру предмета копирајтинг, превише времена је потрошила на 

бављење општим одредницама у области маркетинга, а у самом одређивању циљних група није 

демонстрирала очекивани ниво знања за место доцента.  

Прописани обавезни услов -  оцена досадашњег педагошког рада у студентским анкетама, 

кандидаткиња такође није испунила, иако је навела одређено искуство у педагошком раду, али пре свега 
на несродним студијама Факултету за медије и комуникације у Београду (2016-17) у звању сараднице у 

настави на предмету ,,Културна дипломатија” и недовољно дефинисаној позицији ”гостујуће професорке” 

током једне школске године, на студијама драматургије, на Факултету драмских умјетности, Цетиње, 

Црна Гора, о чему Комисија није имала јасан увид у обим, квалитет, метод и предмет предавања и њеног 
ангажовања. 

Комисија је, због тога, закључила да Маја Пелевић није испунила обавезне услове прописане  
за избор у звање наставника на ФДУ. 

 

 

Кандидаткиња Весна Перић Момчиловић је Услове предвиђене Законом о високом образовању 

(најмањи Минималне услове за избор наставника на Универзитету, и Минималне предвиђене услове за 
избор у звање наставника ФДУ) само делимично испунила.  

Од обавезних услова, њен уметнички рад делимично испуњава захтевани минимум, пре свега у области 

радио драматургије, али недовољно у областима позоришне драматургије.  
Њен богат научни рад фокусиран је на студије филма као и на области теорије, а потпуни недостатак 

досадашњег педагошког искуства онемогућило је да испуни Услов о оцени досадашњег рада у 

студентским анкетама. Весна Перић Момчиловић је ипак одржала занимљиво и делимично успешно 

приступно предавање, 11.02.2021. са почетком у 11 часова, путем зум апликације (онлајн), пред 

професорима и студентима Катедре за драматургију.  Весна Перић-Момчиловић до сада није 

имала искуства у раду на неком факултету или у настави уопште, али је своје предавање темељно 

припремила, организовала и извела. Кандидаткиња је, у академском смислу, тачно изнела и 

анализирала предмет предавања, на традиционалан начин изнела повезаност Фрајтага са 

Арчером, али и са Ан Иберсфелд и Клоцом, што је традиционални метод рада некадашњних 

најбољих професора-оснивача Катедре за Драматургију (Христић, Ђокић, Стаменковић, 

Селенић).  

Ипак, кандидаткиња није успела да оствари контакт са студентима, јер није створила простор за 

њихово активно учешће. 

Кандидаткиња се, такође, предуго задржала на примерима експресионистичког, постмодерног и 

постдрамског позоришта, који нису били део задате теме. Што се копирајтинга тиче, 

кандидаткиња је у највећој мери прецизно и јасно објаснила начин на који се одређују циљне 

груупе, али би делимично позитиван утисак који је Комисија стекла био још повољнији уз више 

примера из праксе, идеално из личног професионалног искуства и у овој области. Комисија 

сматра да је њено приступно предавање било артикулисано, организовано и информативно, и 

оценила га је као делимично успешно.  

Комисија је, због тога, закључила да Весна Перић Момчиловић није испунила Минималне 

обавезне услове прописане за избор у звање наставника на ФДУ. 

 

Кандидаткиња Милица Пилетић је, такође, само делимично испунила Минималне обавезне услове за 

избор у звање доцента на ФДУ. Она има досадашњи педагошки рад на Факултету драмских 
умјетности Цетиње, Црна Гора, у својству асистента и у недовољно дефинисаној функцији 
наставника. Комисија није имала увид у Оцену досадашњег рада кандидаткиње у 



студентским анкетама, нити јасну слику о начину, методама рада, као и самом звању које је 
на том факултету имала.  
Милица Пилетић је одржала приступно предавање 11.02.2021. са почетком у 19 часова, путем 

зум апликације (онлајн), пред професорима и студентима Катедре за драматургију. Иако, како је 

већ наведено, кандидаткиња има искуства у раду на сродном Факултету драмских умјетности, 
као асистент на предмету драматургија и надставник копирајтинга, што јесте допринело 
квалитету њеног приступног предавања, она га је само делимично успешно извршила.  
Њено предавање је било занимљиво и делимично ефикасно, посебно у делу који се односио 
на технику драме, у коме се кандидаткиња тачно осврнула на везу теорије Густава Фрајтага 
са радом Јунга и Воглера, али је кандидаткиња је направила грешку у организацији свог 
предавања, јер је део времена изгубила на постављању основа Аристотелове Поетике, што 
није била тема предавања и што се подразумева као неопходно предзнање студената 
четврте године драматургије који су њено предавање слушали, а што је кандидаткињи на 
време било предочено. Она, такође, није остварила контакт са студентима којима се 
обраћала.  
У делу предавања на предмету Копирајтинг, кандидаткиња се ослонила на своје практично 
искуство у раду у агенцијама, што би, уз мало срећнији избор производа које је наводила за 
примере, било још корисније за студенте, који се, као ни на првом делу предавања, нису 
активно укључили ни кроз постављање питања, ни коментаре, иако је кандидаткиња 
формално предвидела време за то.  
Приступно предавање кандидаткиње Милице Пилетић Комисија је оценила као делимично 
успешно. И обавезни услов о презентовањз три репрезентативне уметничке референце у ужој 

уметничкој области за коју се бира, кандидаткиња је, такође, само делимично испунила. У уметничком 
смислу, само два њена текста могу се навести као референтни у смислу врхунског уметничког домета у 

области драматургије, што су драме ”Докле?!” из 2009. године и ”Том Сојер и ђавоља посла” из 2007. 

године. Самим тим, Комисија је закључила да кандидаткиња Милица Пилетић није испунила Минималне 

услове за избор наставника на Универзитету и Минималне предвиђене услове за избор у звање наставника 
ФДУ. 

 
Једини кандидат који је испунио три прописана обавезна и два изборна услова, је Вук 

Бошковић, досадашњи стручни сарадник на катедри за драматургију. Комисија зато предлаже 

овог кандидата за избор у звање доцента на Уметничкој области драматургија, на предметима Позоришна 

и радио драматургија и Копирајтинг, јер је констатовала да је кандидат испунио следеће услове: 

 

ОБАВЕЗНИ 

1. Приступно предавање из области за коју се бира 

 

Приступно предавање кандидата Вука Бошковића одржано је 11.01.2021. са почетком у 10 часова, путем 

Зум апликације (онлајн), пред професорима и студентима Катедре за драматургију. Кандидат је одржао 

приступно предавање базирано на досадашњем искуству у праћењу методе рада наставника Катедре за 

драматургију, на којој је сарадник више година. Осим директне комуникације са студентима, отварања 



простора за њихово активно учешће и потпуно разумевање садржаја оба предавања, кандидат је своје 

излагање засновао на јасном и арикулисаном академском програму, вешто обухватио Аристотелов поглед 

на Софокловог ,,Цара Едипа”, јасно применио метод ,,Фрајтагове пирамиде” на ову трагедију, студентима 

пренео метод разумевања и савремени значај дате технике драме, на језгровит, сугестиван и инспиративан 

начин. У  оквиру  предавања ,,Утврђивање циљне групе”, кандидат је спојио своје вишегодишње искуство 

у раду у маркетиншкој агенцији, управо на позицији копирајтера, са акредитованим курикулумом за 

предмет за који је обавио приступно предавање. Комисија препознаје изузетан дар за педагошки рад овог 

кандидата, као и стечено искуство у његовом досадашњем раду, те је његово убедљиво и сугестивно 

приступно предавање оценила највишом оценом као успешно. 

 

2. Оцена досадашњег педагошког рада у студентским анкетама 

 

Као сарадник у настави, а касније и стручни сарадник, Вук Бошковић није имао прилику да се нађе на 

листи као предмет евалуације рада од стране студената, али је његов досадашњи рад, контакт са 

студентима свих година и разних смерова на којима Бошковић сарађује, оцењен као изразито успешан и 

од стране професора и од стране студената (у мање формалној комуникацији). Вук је показао велики 

интерес за живот и рад факултета, разумевање за студенте и њихову потребу да имају директан контакт и 

да учествују активно у часовима и пласирању курикулума, због чега су његове вежбе које је држао до сада 

биле веома динамичне, инспиративне са добрим учешћем и високим процентом сталног присуства 

студената. Вук Бошковић учествује и у ваннаставним активностима, унапређује рад и живот на факултету, 

омогућава несметани рад Катедре за драматургију, у својству секретара, имплементира високе педагошке 

и етичке принципе у свом раду, за које каже да је наследио од претходних генерација професора.  

 

3. Три репрезентативне уметничке референце у ужој уметничкој области за коју се бира 

 

Вук Бошковић у својој досадашњој уметничкој каријери има осам објављених и изведених драмских 

текстова високог квалитета, што је, у односу на чињеницу да је најмлађи кандидат (32 године), завидан 

уметнички резултат.  

Вук Бошковић је извођен на сценама Битеф театра, Југословенског драмског позоришта, Народног 

позоришта ,,Тоша Јовановић” у Зрењанину, као и у оквиру фестивала Стеријино позорје, Хартефакт 

фестивал (два пута), Театар фест ,,Петар Кочић” у Бања Луци и другим. Као референтне, Комисија издваја 

следеће драме:  

- ,,Ново доба” у режији Дина Мустафића, једног од водећих редитеља у региону, која је била 



селектована за главни програм Стеријиног позорја, издвојена као најуспешнија те године, али је 

одлуком жирија да упозори јавност на стање у култури недодељивањем награда по први пут у 

историји Позорја, остала без званичног признања. Вук Бошковић је адаптирао ову своју драму у 

сценарио за дугометражни играни филм, који је, у режији награђиваног редитеља Николе Љуце, 

одабран на Конкурсу Филмског центра Србије за финансирање најбољих пројеката 2020. године. 

За овај комад, Вук Бошковић је добио награду за најбољи драмски текст на фестивалу у Бања 

Луци, а позоришна и шира јавност препознала је уметнички рукопис младог аутора као изузетан и 

један од најзначајнијих не само своје генерације; 

- Текст ,,Хинкеман: шта мора нека буде” изведен у Југословенском драмском позоришту, који је 

ауторска адаптација и драматизација текстова Ернста Толера, којим је остварио свој први рад у 

професионалном позоришту и одмах био изабран за репертоар ЈДП-а; 

- Драма ,,Глад” - оригинални драмски текст, настао у процесу документарног рада са 

протагонистима представе, премијерно изведен 2015. године, са Мирјаном Карановић, Бранком 

Цвејићем и Миланом Марићем, између осталих, у главним улогама, а  који је ушао у најужи избор 

Бијенала савремене драме у Висбадену; 

- Драма ,,Остаци” - оригинални драмски текст праизведен на фестивалу ,,Девет” 2016. године, у 

коме је, поред самог драмског текста, аутор десетине сонгова које је наша водећа композиторка 

Ирена Поповић Драговић компоновала у савремени и оригинални музички израз. 

 

ИЗБОРНИ 

1. Стручно- професионални допринос 

Вук Бошковић је у самом врху најмлађе генерације наших драмских аутора, са изразитим сензибилитетом 

за нове врсте драмских форми, али истовремено и са зрелим владањем основних техника драме, који 

представљају предуслов за стварање добро скројених комада и за преношење основа технике и теоријско-

практичног знања будућим студентима. Вук Бошковић иза себе има и вишегодишње искуство на позицији 

копирајтера у великој интернационалној агенцији, чиме је у могућности да своје практично знање повеже 

са академским курикулумом на предмету Копирајтинг, на коме је до сада, са успехом, држао вежбе и 

ангажовао студенте у живе и инспиративне разговоре на тему маркетинга и адвертајзинга. 

         2. Допринос академској и широј заједници  

Кандидатово учешће у креативним напорима Факултета драмских уметности (монографија, годишњица, 

јубилеј факултета и катедре и друго) показале су да је Вук Бошковић потпуно уклопљен у живот 

Факултета, на коме, на неки начин сарађује (на почетку волонтерски, као демонстратор, па све до звања 

стручног сарадника) од када је почео да студира. 





ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ФДУ 
ПРИСТУПНО ПРЕДАВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР У НАСТАВНИЧКО ЗВАЊЕ 
КАНДИДАТИ: Вук Бошковић, Маја Пелевић, Весна Перић-Момчиловић, Милица 
Пилетић 

ОБЛАСТ: Драматургија - наставни предмети Потришна и радио драматургија и 
Копирајтинг 

НАЗИВ ПРЕДАВАЊА: Техника драме: драмска структура према Фрајтагу и савремена 
примена модела три чина (први део предавања) Копирајтинг: одређивање циљне групе (други 

део предавања) 
ТЕРМИН ПРЕДАВАЊА: 11.01.2021. са почетком у 10 часова 
 

ИЗВЕШТАЈ 
 

(Мишљење  Комисије о педагошким елементима предавања ) 

 
1. Приступно предавање кандидата Вука Бошковића одржано је 11.02.2021. са 
почетком у 10 часова, путем зум апликације (онлајн), пред професорима и 
студентима Катедре за драматургију. Кандидат је одржао приступно предавање 
базирано на досадашњем искуству у праћењу методе рада наставника Катедре 
за драматургију, на којој је сарадник више година. Осим директне комуникације 
са студентима, отварања простора за њихово активно учешће и потпуно 
разумевање садржаја оба предавања, кандидат је своје излагање засновао на 
јасном и арикулисаном академском програму, вешто обухватио Аристотелов 
поглед на Софокловог ”Цара Едипа”, јасно применио метод ”Фрајтагове 
пирамиде” на ову трагедију, студентима пренео метод разумевања и савремени 
значај дате технике драме, на језгровит, сугестиван и инспиративан начин. У  
оквиру  предавања ”Утврђивање циљне групе”, кандидат је спојио своје 
вишегодишње искуство у раду у маркетиншкој агенцији, управо на позицији 
копирајтера, са акредитованим курикулумом за предмет за који је обавио 
приступно предавање. Комисија препознаје изузетан дар за педагошки рад овог 
кандидата, као и стечено искуство у његовом досадашњем раду, те је његово 
убедљиво и сугестивно приступно предавање оценила највишом оценом као 
успешно. 
 
2. Приступно предавање кандидидаткиње Маје Пелевић одржано је 11.02.2021. 
са почетком у 11 часова, путем зум апликације (онлајн), пред професорима и 
студентима Катедре за драматургију.  Приступно предавање које је одржала, 
Комисија није позитивно оценила, у делу који се односио на предмет 
драматургија - техника драме, Маја Пелевић је показала несигурност у 
познавању материје (неколико пута се нетачно реферисала при одређивању 
места првог узбуђујућег момената у склопу ”Фрајтагове пирамиде”) и базирала 
предавање на читању илустративног Power Point приказа са препричаним 
фабулама неколико филмова и драма, осврћући се на Шекспира и Аристотела, 
између осталог.  
И у другом делу предавања, кандидаткиња се недовољно фокусирала на тему 
предавања - Одређивање циљне групе у оквиру предмета копирајтинг, превише 
времена је потрошила на бављење општим одредницама у области маркетинга, 
а у самом одређивању циљних група није демонстрирала очекивани ниво 



знања. Маја Пелевић нема довољно искуства у раду са студентима, са којима 
није остварила контакт, није оставила простор за комуникацију, за двосмерност 
приступног предавања, за евентуална питања и појашњења. Комисија је 
приступно предавање Маје Пелевић оценила као неуспешно. 
 
3.  Приступно предавање кандидаткиње Весна Перић-Момчиловић одржано је 
11.02.2021. са почетком у 11 часова, путем зум апликације (онлајн), пред 
професорима и студентима Катедре за драматургију.  Весна Перић-Момчиловић 
до сада није имала искуства у раду на неком факултету или у настави уопште, 
али је своје предавање темељно припремила, организовала и извела. 
Кандидаткиња је, у академском смислу, тачно изнела и анализирала предмет 
предавања, на традиционалан начин изнела повезаност Фрајтага са Арчером, 
али и са Ан Иберсфелд и Клоцом, што је традиционални метод рада 
некадашњних најбољих професора-оснивача Катедре за Драматургију (Христић, 
Ђокић, Стаменковић, Селенић).  
 
Ипак, кандидаткиња није успела да оствари контакт са студентима, јер није 
створила простор за њихово активно учешће. 
Кандидаткиња се, такође, предуго задржала на примерима експресионистичког, 
постмодерног и постдрамског позоришта, који нису били део задате теме. Што 
се копирајтинга тиче, кандидаткиња је у највећој мери прецизно и јасно 
објаснила начин на који се одређују циљне груупе, али би делимично позитиван 
утисак који је Комисија стекла био још повољнији уз више примера из праксе, 
идеално из личног професионалног искуства и у овој области. Комисија сматра 
да је њено приступно предавање било артикулисано, организовано и 
информативно, и оценила га је као делимично успешно.  
 
4. Приступно предавање кандидаткиње Милице Пилетић одржано је  
11.02.2021. са почетком у 19 часова, путем зум апликације (онлајн), пред 
професорима и студентима Катедре за драматургију.  Кандидаткиња  
има искуства у раду на сродном Факултету драмских умјетности  
Цетиње, Црна Гора, као асистент на предмету драматургија и наставник у 
области копирајтинга, што је допринело квалитету њеног приступног 
предавања које је било занимљиво и делимично ефикасно, посебно у делу 
који се односио на технику драме, у коме се кандидаткиња тачно осврнула 
на везу теорије Густава Фрајтага са радом Јунга и Воглера.  
 
Ипак, иако има искуства у настави, кандидаткиња је направила грешку у 
организацији свог предавања, део времена  је изгубила на постављању 
основа Аристотелове Поетике, што није била тема предавања и што се 
подразумева као неопходно предзнање студената четврте године 
драматургије који су њено предавање слушали, а што је кандидаткињи на 
време било предочено.  
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У делу предавања на предмету Копирајтинг, кандидаткиња се ослонила на 
своје практично искуство у раду у агенцијама, што би, уз мало срећнији 
избор производа које је наводила за примере, било још корисније за 
студенте, који се, као ни на првом делу предавања, нису активно укључили 
ни кроз постављање питања, ни коментаре, иако је кандидаткиња 
формално предвидела време за то.  
Приступно предавање кандидаткиње Милице Пилетић Комисија је оценила 
као делимично успешно.  
 
 
 


