
 
Сенка Милисављевић, рођена је у Зрењанину 1980. године, где и завршава средњу музичку 
школу „Јосиф Маринковић“- теоретски и инструментални смер- клавир. 

 
Од 1995. Године пева у светски познатом хору „Јосиф Маринковић „ под диригентском палицoм 
мр Андреја Бурсаћа и још као средњошколка диригује мешовитим хором при храму Ваведења 
Пресвете Богородице што је све заједно утицало на њено касније музичко изражавање и 
професионално сазревање, поготово у домену духовне музике. 
 
2004. године је дипломирала на Академији уметности у Новом Саду, на истој академији 2008. 
године магистрира на последипломским студијама на одсеку за хорско дириговање у класи проф. 
Татјане Остојић.  
 
Од 2003. године ради у музичкој школи „Јосиф Маринковић“ као професор солфеђа , хора, 
дириговања и осталих теоријских предмета. Са хором ниже музичке школе осваја прве нагаде на 
републичком такмичењу музичких и балетских школа Србије, у Београду, на фестивалима и 
смотрама у Вршцу и Бијељини. Посебан допринос остварује у реализацији и организацији 
концерата у оквиру 61. Фестивала музичких и балетских школа Србије 2017.године. 

 
Од 2005. године диригује дечијим хором певачког друштва „ Преподобни Рафаило Банатски“, са 
којим је снимила цд- Литургију Светог Јована Златоустог, затим цд са дечијим песмама 
пригодне за црквене празнике, и нове композиције, посвећене баш овом хору . 
 
Од 2011. године диригује женским хором истог Певачког друштва, са којим осваја престижне 
награде и то на 
Међународном фестивалу у Бијељини-Мајским музичким свечаностима 2012.године- златна 
медаља,  
Интернационалним хорским свечаностима у Нишу 2012.- добивши ласкаву титулу једног од 
лауреата такмичења- специјална награда за млад и перспективан ансамбл, на Охридском 
хорском фестивалу 2013.године осваја сребрну медаљу,  
на Фестивалу музичких друштава Војводине у Руми 2013.године осваја златну медаљу. 

 
Од 2013.године диригује новонасталом мешовитом хору Певачког друштва „Преподобни Рафаило 
Банатски“, са којим тренутно активно ради и учествује како на Богослужењима при храму Успења 
Пресвете Богородице у Зрењанину, тако и на многобројним хорским фестивалима и такмичењима  
у земљи и региону на којима остварује изузетне успехе : 
Охридски хорски фестивал,2013.године- сребрна медаља,  
Фестивал музичких друштава Војводине у Руми, 2013.године- златна медаља, 
Фестивал духовне музике „Корнелије“ 2017. -златна медаља,  
52.Мокрањчеви дани,2017.године- победници натпевавања, добитници Мокрањчеве статуете-
највећег националног признања у домени хорске уметности. 
2017. хор осваја Награду града Зрењанина, а у Нишу 2018.године, на 27.Интернационалним 
хорским свечаностима, освајају Награду за најбоље извођење дела савременог аутора и 
Награду публике. 
2019.године након одржаног целовечерњег концерта на 54.Мокрањчевим данима, хор је 
награђен Почасницом Мокрањчевих дана. 

 

 

 



 
Од 2015.године, диригује Градским дечијим хором Културног Центра Зрењанина, са којим 
2016. осваја прву награду на првом хорском фестивалу у Ваљеву ,а на Федехо фестивалу у 
Београду специјалну награду за најбоље изведену духовну композицију, а 2017.на истом 
фестивалу проглашена је за најбољег диригента . 


