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Уводна реч

Музичка школа „Даворин Јенко” 
2021. године обележава 70 година 
рада и постојања. У новембру 
1951. године, на иницијативу 
родитеља и наставника музичког 
образовања у тадашњој Шестој 
мешовитој гимназији, професора 
Владимира Докмановића, почиње 
са радом у форми музичког 
течаја, уз свесрдну подршку и 
помоћ инспектора за музику у Одсеку за просвету 
града Београда, господина Божидара Станчића. Две 
године касније, у децембру 1953, течај прераста у 
музичку школу која ће назив добити по утемељивачу 
сценске музике у Србији и творцу химне Републике 
Србије – Даворину Јенку. За назив школе заслужни су 
руководилац музичког течаја Владимир Докмановић и 
господин Божидар Станчић, а школа с поносом то име 
носи и данас.

Од тих првих корака прешли смо дуг пут и постигли 
много тога. Од течаја смо прерасли у основну школу, 
а потом, од школске 2000/2001. године проширујемо 
свој делокруг рада, те „Даворин Јенко” почиње са 
обављањем делатности средњег музичког образовања 
и васпитања, и то у оквиру два образовна профила: 
музички извођач класичне музике и музички сарадник.

Школу данас похађа укупно 941 ученик — 754 ученика 
основне музичке школе, 117 ученика средње музиче 
школе и 70 ученика припремног разреда. Уз овако 
велики број ђака и колектив који броји 120 запослених, 
с поносом можемо истаћи да смо једна од највећих 
музичких школа у Србији.
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Поред основне делатности коју школа обавља, пуно труда, времена, љубави и 
посвећености уложили смо у организовање Међународног такмичења „Даворин 
Јенко”, које по свом обиму и садржају представља један од најзначајнијих 
пројеката овог типа у региону. За осамнаест година, колико организујемо 
ово такмичење, преко десет хиљада деце и младих из земље и Европе, Азије и 
Америке учествовало је на такмичењу у категоријама Клавир, Клавирски дуо, 
Дувачки инструменти и Камерна музика. Чланови жирија такмичења су познати 
и признати музички педагози и извођачи из наше земље, региона и Европе. У 
реализацији такмичења велику помоћ пружају нам наши наставници, сарадници 
и партнери, којима дугујемо неизмерну захвалност. Стекли смо много пријатеља 
током свих ових година, много нових искустава, али и отворили пут ка осталим 
пројектима у које смо били укључени са земљама региона и Европске уније. Наши 
ученици већ годинама имају прилике да учествују у међународним оркестрима, 
на међународним мастер клас радионицама и концертима, чиме проширују своје 
видике, обогаћују извођачко искуство и отварају пут за даље школовање у земљи 
и иностранству.

Ученици и професори наше школе добитници су великог броја награда 
на такмичењима државног и међународног ранга. Сарађујемо са школама 
и факултетима из Србије, Европе и света, са многим установама културе, 
локалном заједницом, међународним организацијама, амбасадама, организујемо 
хуманитарне концерте и трудимо се да будемо значајан и важан чинилац 
друштвеног и културног живота нашег окружења.

Наша жеља и наш циљ био је и остао да будемо установа која пружа квалитетно 
образовање, негује пријатељски и партнерски однос са родитељима, локалном 
заједницом и свим сарадницима и пријатељима које смо стекли за ових 70 година 
рада и постојања. Монографија која се налази пред вама сведочи управо о нашем 
путу ка овом циљу. Желимо да на овај начин сачувамо успомену на драге колеге, 
на наше ђаке, сараднике, родитеље и све пријатеље Музичке школе „Даворин 
Јенко”, као и на вишедеценијски пут који смо прешли од течаја до модерне 
средње школе каква смо данас.

                                                                                                Слађана Шегавчић, директор
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Оснивање и почетак рада школе
Након завршетка Другог светског рата интензивно се кренуло са обновом земље, 
а један од приоритета било је и образовање. Управо у том послератном периоду, 
у новембру 1951. године, основана је Музичка школа „Даворин Јенко”, и то прво 
као музички течај који је тада имао 50 полазника. Иницијатива за овај подухват 
потекла је од родитеља ученика и тадашњег наставника музичког образовања 
у Шестој мешовитој гимназији, Владимира Докмановића. За реализацију 
идеје о оснивању музичке школе у предграђу Београда била је пресудна помоћ 
инспектора за музику у Одсеку за просвету града Београда, Божидара Станчића, 
као и подршка тадашњег председника Општине Раковица, Милана Агбабе. 
Полазници течаја могли су да похађају наставу хармонике, виолине или клавира, 
а руководилац течаја Владимир Докмановић држао је наставу солфеђа.

Настава се у прво време одвијала у просторијама Омладинског дома у Кошутњаку 
— са једном класом виолине коју је водио војни музичар Едвард Кершманц и 
класом хармонике коју је водила наставница Вера Линхарт. У фебруару 1952. 
године течај се сели у Раковицу, у бараку Школе ученика у привреди фабрике 
„Југострој”. Захваљујући клавирима који је Музичка школа „Мокрањац” 
поклонила музичком течају, оснива се и једна класа клавира коју ће водити прво 
наставница Наталија Савић, а потом наставница Јасмина Драбек.

 У то време оснива се и први Школски одбор који су сачињавали ђачки родитељи, 
чланови Савета бораца и других организација. Први председник Школског одбора 
био је Стеван Валтер. Већ у децембру 1953. године, уз ангажовање Школског 
одбора и многих других друштвених организација, овај музички течај прераста 
у Основну музичку школу „Даворин Јенко”. За назив школе подједнако се могу 
сматрати заслужним руководилац музичког течаја Владимир Докмановић и 
инспектор Божидар Станчић. Тако је настала ова музичка институција на чије 
чело ће годину дана касније, крајем 1954. године, доћи професорка Радојка 
Симоновић која је читавих 18 година руководила радом Школе.

Влада Докмановић, оснивач и први директор ШОМО „Даворин Јенко”, о 
почецима рада школе записао је следеће:



12

„У првом полугодишту школске 1951/52. радио сам као наставник музичког 
васпитања у раковичкој Гимназији. Разговарајући са ученицима о музичкој 
култури, приметио сам да међу њима влада велико интересовање за отварање 
музичког течаја, јер се најближи течај налазиo на Сењаку, а превоз није био 
добар па родитељи нису хтели да пуштају своју децу тако далеко. Тако сам 
самоиницијативно отишао у Одсек за просвету града Београда, инспектору за 
музику, другу Божидару Станчићу, и са њим разговарао о могућностима да се на 
територији oпштине Раковица оснује музички течај. Друг Станчић се сложио са 
идејом и предложио да претходно извршим анкету међу ученицима и њиховим 
родитељима како бисмо видели колики је број заинтересованих ученика.

Тада сам организовао Иницијативни одбор родитеља будућих ученика течаја 
чији је циљ био да заједно са мном оде код председника Градске општине Раковица 
Милана Агбабе и да му образложи циљ нашег доласка. После доста убеђивања, 
друг Агбаба се сложио да је радничкој општини Раковица потребан музички течај.

За почетак рада смо добили 50 000 динара, те куписмо хармонику за коју је, иначе, 
владало велико интересовање код ученика.

Уступљене су нам и просторије за рад у Индустријској школи Југострој, а са 
радом се почело у поподневним сатима.

Након тога, пошао сам у потрагу за наставницима. На предлог познатог музичког 
педагога, госпође Фрајт, примио сам за наставника хармонике стручног учитеља 
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Линхарт Веру. Затим, на предлог директорке Музичке школе „Стеван Мокрањац”, 
госпође Бандур, примљена је за наставника клавира Јасмина Драбек, професор. 
Много нам је тада значило и то што нам је Музичка школа „Стеван Мокрањац“ 
поклонила два клавира.

После тога, на предлог диригента оркестра Дома армије, Франца Клинара, примио 
сам за наставника виолине Едварда Кершманца, а сâм сам предавао солфеђо и 
вршио дужност управника музичког течаја.

Те школске године било је око 50 полазника течаја. Током следеће школске године 
број полазника се повећао, што је захтевало да се повећа и број наставника. Тако 
је за наставника хармонике дошла Бисерка Величковић, а за наставу клавира 
Наталија Савић.

После успешног трогодишњег рада музички течај прераста у нижу музичку 
школу, која на предлог ученика и наставника добија име „Даворин Јенко”. Било је 
то школске 1954/55. године.

Административне и финансијске послове хонорарно је водио Љубиша Петровић, 
који је, иначе, радио као секретар Индустријске школе Југострој.

На крају школске 1954/55. расписан је конкурс за директора школе. За директора 
је изабрана Радојка Симоновић, професор.

У оснивању, као и у каснијем раду, много су нам помагали родитељи ученика: 
Асурџић, Прочковић, Вера Стефановић, Молек, Валтер и многи други којих не 
могу да се сетим.”

Крај ове лепе приче о снази људске воље, упорности и ентузијазму, представља 
заправо почетак рада наше школе, а њено трајање и каснији развој доказ су да 
рад и залагање ових племенитих људи нису били узалудни. Штавише, од школске 
2000/2001. школа „Даворин Јенко” проширује образовну делатност и прераста 
у средњу музичку школу у којој ђаци могу да се образују у оквиру два одсека: 
вокално-инструменталном и теоретском. Захваљујући упорности и залагању 
тадашње директорке Гордане Ђурђевић, наши ђаци добили су прилику да своје 
музичко образовање наставе тамо где су начинили и прве кораке. Поред тога, 
директорка Ђурђевић издејствовала је и проширење одељења на Лабудовом 
брду, чиме је школа добила додатни простор –  учионицу за групну наставу, 
кабинет за информатику и концертну салу, што било у складу са захтевима 
проширене делатности школе. У години у којој прослављамо 70 година постојања 
испратићемо двадесету генерацију свршених средњошколаца и веома смо 
поносни на чињеницу да многи наши ђаци своје даље образовање настављају на 
високошколским установама у земљи и у иностранству.
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Ко је био Даворин Јенко 
Половином XIX века свеукупан културни живот у Србији био је у повојима. 
Временом, српско друштво је од изразито сеоског и изолованог успело да 
створи један грађански слој и кренуло ка новим европским токовима. Велики 
утицај на друштвени развој имали су интелектуалци образовани на европским 
универзитетима, као и инострани уметници који су долазили у Србију и деловали 
у својим областима. За музички живот Србије изузетно је значајна делатност 
композитора Даворина Јенка, који се овде настанио у време општих прелома 
и друштвених превирања. Заједно са другим музичарима свог времена дао је 
значајан допринос постављању темеља и изградње српске музичке културе. 

Даворин Јенко рођен је 9. новембра 1835. године у селу Дворје код Церкља 
(Словенија). Отац Андреја и мајка Марија на крштењу су му дали име Мартинус, 
односно Мартин. Године 1843. Мартин полази у први разред школе у Крању, а 
потом одлази у љубљанску школу. Када је напунио деветнаест година образовање 
наставља у Трсту. Није искључено да је Јенко изабрао Трст управо због тога што 
је тамо музички живот био веома развијен. Гимназију у Трсту завршио је 31. 
августа 1858. године, чиме се завршио и један период живота који је за њега и 
његов поглед на свет и музичко опредељење био веома значајан.

У јесен 1858. године Јенко је дошао на студије права у Беч, град који је у то 
време представљао центар националних покрета аустријских Словена. Био 
је одушевљени панслависта те је, полазећи од претпоставке да они чине једну 
етничку целину, тежио уједињавању свих словенских народа. У тим тежњама 
отишао је толико далеко да је своје име Мартин почетком 1861. године 
преименовао у Даворин, слично многим другим младим интелектуалцима који 
су прихватали буђење националне свести. 

За време студија права Јенко је имао још више могућности за музичко образовање. 
Посећивао је концерте и опере и одлазио у дворску библиотеку где је проучавао 
партитуре разних опера и других славних дела. Певање и композицију учио 
је приватно, јер са напуњене 23 године није могао да буде званично студент 
конзерваторијума. Године 1859. Јенко је основао Словеначко певачко друштво. Био 
је његов хоровођа и увежбавао је словеначке ђаке у певању. Поуздано се зна да је 
почео да компонује управо када је Словеначко певачко друштво почело са радом.         
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У јесен 1862. године Јенко је 
добио понуду да преузме место 
хоровође српског црквеног 
певачког друштва из Панчева. 
Одлучио је да  напусти студије 
права и прихвати позив 
који му је омогућио да се све 
више усавршава у музици. У 
почетку рада у овој богатој и 
љупкој варошици бринуо је о 
напретку певачког друштва, 
приређивао је многобројне 
беседе, набављао је нови нотни 

материјал, те створио богату библиотеку, али је и сам компоновао. Панчевачко 
српско црквено певачко друштво је први пут, под Јенковим вођством, извело 
најпре Рандхартингерову Литургију, а затим и Литургију Корнелија Станковића, 
коју је композитор посветио овом друштву.

У Панчеву је радио све до 1865. године, а од 1. септембра 1865. године преузео је 
место хоровође Београдског певачког друштва. За ову позицију Јенка је предложио 
Корнелије Станковић, са којим се упознао још у Бечу. Једно краће време, неких 
десет месеци, у периоду од краја децембра 1869. до почетка новембра 1870. 
године, Јенко је провео у Прагу – делом због штампања својих композиција, а 
највише ради студирања инструментације којом се дотад није бавио и није му била 
довољно позната. У Праг га је одвела свест о недовољном музичком образовању 
(јер је углавном био самоук). У Чешкој престоници изучавао је оркестрацију 
којом се до тада није бавио. Тек после повратка у Београд настају и његове 
инструменталне композиције, први прилози том музичком жанру код нас.

         Јенков рад у Београдском певачком друштву трајао је, са извесним прекидима, 
пуних 12 година, од 1865. до 1877, и за то време знатно је подигао извођачки ниво 
хора и проширио дотадашњи репертоар. Рад у Београду започео је у време када 
у њему није било скоро ниједног талентованог или образованијег музичара, у 
годинама када су се у чуђењу освртали за онима који су носили виолину или 
учили музику. Упркос томе, за време рада Даворина Јенка, Београдско певачко 
друштво је постало и дуго остало седиште разноликих музичких дешавања и 
културних збивања у Србији. Прва свечана музичка манифестација Београдског 
певачког друштва, под вођством Даворина Јенка, приређена је 10. августа 1872. 
године, када је српски кнез Милан Обреновић постао пунолетан и преузео власт 
од намесништва. Славље уприличено овим поводом увеличали су српски хорови 
из различитих места, као и војни оркестар.
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Од 1. јануара 1871. године, Јенко се обавезао да ће у Народном позоришту 
обављати „дужности учитеља и управитеља певачког, како кад позоришна 
потреба буде захтевала”. Паралелно радећи у Београдском певачком друштву, 
Јенко је успео да као хоровођа из њега одабере певаче за хор у позоришту. Нешто 
касније, Јенко преузима и остале музичке секторе, тако да је, прихвативши се 
места диригента у Народном позоришту, започео три деценије дугу делатност 
којом је у највећој мери задужио српску културу. 

Најважнији успон наше сценске музике везан је управо за Даворина Јенка. Јенко 
је, несумњиво, био најпознатији и најплоднији композитор позоришне музике у 
Србији.  Његова музика је увек била радо прихватана, те је био један од најчешће 
извођених композитора. Рад у Народном позоришту био је веома важан, јер је 
на подручју сценске музике до његовог доласка било тек спорадичних покушаја, 
без нарочитог успеха и значаја. Подсетимо се да је у то време музика у Народном 
позоришту, поред других задатака, служила и за забављање публике – њоме су 
оживљаване сцене и повећавало се интересовање публике за представу. Тако 
је Јенко у овој кући учио глумце да певају, увежбавао хорске тачке, спремао 
оркестарску пратњу, дириговао представама и компоновао музичке нумере за 
одређене комаде.

Током свог дугогодишњег рада, 
Даворин Јенко је компоновао 
музику различитих жанрова: хорове, 
соло-песме, дуете, комаде с певањем 
и оркестарска дела, међутим, 
треба нагласити да је он и творац 
химне Републике Србије Боже 
правде. Наиме, Јенко је за потребе 
позоришног комада Маркова сабља 
Јована Ђорђевића компоновао 
неколико музичких нумера, међу 
којима је била и хорска песма Боже правде. Комад је написан поводом ступања 
на престо Милана Обреновића и том приликом је и изведен. Међутим, током 
бројних извођења ове нумере убрзо је постао обичај да се устаје на звук 
првих тактова хора. На тај начин се хорска нумера осамосталила и певала ван 
првобитног оквира – приликом различитих манифестација, у бројним местима 
широм Србије, али и ван граница земље.

Након смрти своје животне сапутнице, Веле Нигринове, велике трагеткиње 
Народног позоришта, Јенко одлучује да се врати у Словенију. Од 1910. настанио 
се у Љубљани где је и преминуо 25. новембра 1914. године, у осамдесетој години.
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Директори школе 
у периоду од 1951. до 2021.

1951 – 1954. Влада Докмановић

1954 – 1972. Радојка Симоновић

јануар 1973 – септембар 1973. Миодраг Павловић

фебруар 1974 – август 1976. Каменко Берић

1976 – 1978. Предраг Андровић

1978 – 1981. Душан Костић

1982 – 1984. Душан Оморац

1985 – 1991. Божидар Бакрач

1991 – 1994. Душан Мутавџић

1995 – 2002. Гордана Ђурђевић

2002 – данас Слађана Шегавчић
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1. Савић Наталија
2. Драбек Духач Јасмина
3. Ристић Бранислава
4. Вељановић Абрамовић Љубица
5. Сич Делетић Ибојка
6. Радованац Олга
7. Поповић Љиљана
8. Милошевић Светлана
9. Перовић Весела

10. Јанковић Ирина
11. Љубичић Радојка
12. Зубовић Јулијана
13. Радовановић Бранка
14. Галун Естер
15. Кнежевић Душанка
16. Ненчић Иванка
17. Латиновић Кујунџић Љубинка
18. Главник Стојичић Сибинка
19. Манојловић Пријић Весна
20. Кататич Маргит-Пешић
21. Јеличић Олга
22. Бендеровић Наталија
23. Мариновић Тешић Братислава
24. Милошевић Барбара
25. Ралић Милена
26. Лазић Биљана
27. Манчић Мирјана
28. Богићевић Филиповић Нада
29. Павел Верњиков
30. Јовићевић Тамара
31. Цицовић Мркшић Весна
32. Прадал Ана Марија
33. Хаџи-Ристић Бисерка

34. Шпанић Марија
35. Мутавџић Душан
36. Нушевић Радуловић Видосава
37. Динић Олга
38. Живојиновић Матић Лидија
39. Жанетић Климек Ивана
40. Маровић Бисерка
41. Поповић Саша
42. Радојичић Катарина
43. Јанковић Мирјана
44. Стевановић Мирјана
45. Суџуковић Тамара
46. Ранчић Верослава
47. Миливојевић Викторија
48. Стојковић Катарина Регина
49. Миљковић Марија
50. Галијан Камелија (корепетитор) 
51. Рангелов Сузана
52. Замуровић Краљачић Верица
53. Дамјановић Јелена
54. Пинто Емилија (корепетитор)
55. Савић Биљана
56. Милаковић Биљана
57. Томовић Наташа
58. Мелеш Марко
59. Куленовић Јелена
60. Шорић Данијела
61. Бован Маја
62. Јанковић Марија
63. Талијан Ивана
64. Маркишић Ана
65. Малеш Милена
66. Поповић Снежана

Запослени у школи
(подаци за период од 1951. до 2021)

Клавирски одсек
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67. Ђеновић Снежана
68. Јорговић Мирко (корепетитор)
69. Цвјетан Катарина
70. Милосављевић Весна
71. Цвитковац Јулија
72. Јеремић Љиљана
73. Пишћути Сања
74. Бобић Александра
75. Божић Симишић Бојана
76. Богдановић Марко (корепетитор)
77. Братић Драгомир
78. Ванчев Борис (корепетитор)
79. Вељић Шаховић Јелена
80. Веселиновић Катарина
81. Гођевац Марија (корепетитор)
82. Грудић Синиша
83. Ђорић Дијана
84. Ђорђевић Исић Наташа
85. Живојиновић Павле
86. Живојиновић Ненад
87. Илић Павле
88. Јанковић Ана
89. Јанковић Марија
90. Јањић Анђело
91. Јелић Ивана
92. Јелић Дејан
93. Јовановић Ксенија
94. Јовановић Јована
95. Јовановић Катарина
96. Јосић Ана
97. Кандић Данијела
98. Кнежевић Сања
99. Ковачевић Ана

100. Ковачевић Маријана
101. Костић Бојана
102. Костић Светлана
103. Лулић Дијана
104. Милановић Теодора
105. Остојић Ђурађ
106. Павловић Милица

107. Ристић Мина
108. Рувидић Катарина
109. Смолчић Томовић Ивана
110. Тодоровић Ивана
111. Ћурчин Татјана
112. Феодоровић Катарина
113. Филиповић Катарина
114. Хумењук Дарио (корепетитор)
115. Хасаноглу Емел (корепетитор)

Виолина
1. Кершманц Едвард
2. Љубисављевић Димитрије
3. Мартинис Аристид
4. Асурџић Мирјана
5. Вучковић Сима
6. Чабреновић Владимир
7. Божић Дејан 
8. Зурнађиу Гордана 
9. Димитријевић Мира 

10. Костић Душан 
11. Христић Невенка 
12. Царић Маријана
13. Секулић Ненад 
14. Ћирић Владимир 
15. Илић Жанка
16. Петровић Даница
17. Марјановић Марина 
18. Филиповић Даринка 
19. Митровић Гордана
20. Ранђеловић Катарина 
21. Огризовић Мирна 
22. Ранковић Марија 
23. Милосављевић Милутин
24. Ковачевић Марија 
25. Ана Илиоска 
26. Марија Јевтић
27. Оршолић Ранкица
28. Петковић Марина

Гудачки одсек 
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29. Маловић Зорица
30. Зоговић Лакић
31. Василић Радовић Гордана
32. Илијоска Ана
33. Васић Марија
34. Васиљевић Јелена
35. Дотлић Александра
36. Михаиловић Злата
37. Никитовић Марија
38. Пејовић Ксенија
39. Степић Радослав
40. Ћирић Виолета
41. Цветковић Гордана

Виолончело
1. Јовановић Нада 
2. Вукадиновић Милица
3. Бућан Зорана 
4. Травица Дејан 
5. Шејпеш Петар 
6. Павловић Александар

Контрабас
1. Полкапоски Љубен
2. Грујић Александар
3. Петров Милош
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1. Линхарт Вера 
2. Величковић Бисерка 
3. Трнинић Милева 
4. Бркић Милисав 
5. Тасић Јанковић Нада
6. Прочковић Дробњак Емилија 
7. Николић Слободан
8. Радосављевић Гордана 
9. Павловић Миодраг

10. Петровић Бранислава 
11. Јоцић Драган 
12. Ждерић Мирослава 
13. Вујчић Гордана 
14. Барајевић Гордана 
15. Србиновић Вера 
16. Милачић Драгана 
17. Вукосављев Зоран 
18. Драганић Вера 
19. Ковачевић Светозар 
20. Русимовић Зорица 
21. Ристић Гордана
22. Ватовић Ивица 
23. Може Шестић Влада 
24. Николић Бранислава 
25. Степановић Светлана 
26. Стаменковић Мирјана
27. Јовановић Бисерка

28. Арацки Владимир 
29. Спасовић Зона
30. Гашпаровић Жељка 
31. Савић Вукосављев Зорица 
32. Милошевић Бригита 
33. Чолић Марија 
34. Стевановић Драгана 
35. Бабовић Томо 
36. Живановић Љиљана 
37. Шегавчић Слађана 
38. Ћосић Драган Мирјана 
39. Ивановић Љиљана 
40. Грковић Данијела 
41. Кесић Светлана 
42. Пехар Шајић Драгица 
43. Зорић Ана
44. Голочевац Моника
45. Стојановић Саша 
46. Тришић Гордана 
47. Лукић Маринка
48. Кандић Вук
49. Адамовић Стефан
50. Вијатов Милан
51. Вијатов Стефан
52. Крстић Миодраг
53. Мешановић Данијела

Одсек хармонике
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1. Ђујић Далибор 
2. Зихерл Ивана 
3. Томић Владимир 
4. Радојковић Бошко 
5. Милчић Светлана 
6. Пањковић Александар 
7. Томан Александра 
8. Лучић Виолета 
9. Беламарић Ивица 

10. Ћертић Бранислав 
11. Мацура Наталија 
12. Пејић Богдан
13. Хаџи Ђорђевић Александар

14. Ивановић Воислав
15. Ванчев Давид
16. Тарана Јована
17. Старчевић Жељко
18. Старчевић Никола
19. Илић Славко
20. Јеремић Катарина
21. Турудић Реља
22. Павловић Драганче
23. Поповић Липовац Душан
24. Јелена Ивановић
25. Шаларевић Стефан

Одсек гитаре
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Флаута 

1. Павелкић Часлав 
2. Полкапоски Олга 
3. Вељић Шаховић Јелена
4. Ковачић Милица
5. Емина Кокорић
6. Кузманов Драгана
7. Стаменковић Ивана

Кларинет 

1. Петраш Владимир 
2. Кршљанин Мирослав 
3. Антонијевић Александар 
4. Ћалић Зоран 
5. Живковић Драган 
6. Чабаркапа Андреј
7. Јовановић Љубиша
8. Радовановић Ђорђе
9. Барбул Милутин

10. Савковић Душан

Тромбон 

1. Гроздановић Слободан 
2. Миличић Мирослав 
3. Ракић Филип

Труба 

1.Коцијан Здравко 
2.Тркуља Миливој 
3.Радовановић Зоран
4.Павловић Небојша

Обоа

1. Ивановић Клара
2. Станојевић Нина
3. Грујић Андреја
4. Јовановић Душан
5. Баста Гордана
6. Дакић Ивана
7. Лукић Ивана
8. Зинајић Милана

Дувачки одсек 
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Фагот

1. Коцић Зоран 
2. Стојаковић Владимир 
3. Јанковић Ненад

1. Перић Марко

1. Остић Сања
2. Гравчева-Варга Анастасија
3. Жутић Петровић Биљана
4. Јовић Маја
5. Хајдаревић Арсикин Ирина
6. Ружић Смиљана
7. Петровић Гашић Ивана

Хорна

1. Поповић Вељко
2. Петровић Јасна

8. Николић Нешић Милица
9. Васић Алекса

10. Трајковић Вања
11. Дачевић Биљана
12. Кнежевић Зоран
13. Живковић Љубица
14. Инић Ружица

Одсек соло певање

Удараљке
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1. Докмановић Владимир 
2. Симоновић Радојка 
3. Поповић Вукосава
4. Стефановић Наталија 
5. Стефановић Оливера 
6. Стакић Миланка 
7. Поповић Милетић Милена
8. Рељин Секулић Гордана
9. Ераковић Петровић Зорана

10. Герић Тепавчевић Ангелина
11. Андрејевић Радичић Гордана
12. Оморац Душан
13. Симић Предраг
14. Вранић Бранислава
15. Јеремић Анђела
16. Јурашин Смиљана
17. Љубојевић Дивна
18. Лазендић Александра
19. Пантић Анета
20. Петров Мирослава
21. Јуришевић Марина

22. Илић Зорица
23. Илић Јована
24. Смиљанић Марковић Славица
25. Ђурђевић Гордана
26. Стојановић Александар
27. Беочанин Вера
28. Милин Емилија
29. Микић Драгана
30. Пејчић Александра
31. Петковић Ненад
32. Благојевић Жељко
33. Булбић Сања
34. Ђорђевић Милановић Даница
35. Милићевић Милијана
36. Милкић Дијана
37. Николић Чабаркапа Ивана
38. Стојкић Ђурановић Милица
39. Симоновић Катарина
40. Крстић Наташа
41. Тришић Веселиновић Гордана

Теоретски одсек
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1. Хофман Светлана – историја 
2. Игњатовић Ивана – италијански језик 
3. Бастајић Александар – социологија и грађанско васпитање
4. Бркић Дејан – физика
5. Вранић Жаклина – историја
6. Петровић Драгана – биологија 
7. Костић Снежана - биологија
8. Фалетић Ивона – српски језик и књижевност
9. Ђорђевић Јелена – српски језик и књижевност

10. Ђорђевић Марко – српски језик и књижевност
11. Братић Јелена – српски језик и књижевност
12. Шелић Слободанка – историја са историјом културе и цивилизације
13. Стојановић Мирослав – историја са историјом културе и цивилизације
14. Живковић Емина – историја са историјом културе и цивилизације
15. Гојић Марина – историја са историјом културе и цивилизације
16. Прица Жаклина – енглески језик
17. Јокић Гергана – енглески језик
18. Недељковић Драгана – енглески језик
19. Богдановић Бојана – енглески језик
20. Салак-Ђокић Биљана – психологија
21. Станковић Радосав – информатика
22. Васић Живка – италијански језик
23. Митровић Даница – италијански језик
24. Бајагић Аница – психологија
25. Ђукић Јелена – психологија
26. Ерић Ивана – психологија
27. Ковчић Катарина – психологија
28. Илинчић Татјана – физика
29. Милошевић Борис - физика
30. Пантелић Филип – рачунарство и информатика
31. Ступар Милош – рачунарство и информатика
32. Ђорђевић Урош – рачунарство и информатика
33. Арамбашић Савић Марија – филозофија
34. Нонковић Ратко – физичко васпитање
35. Лабан Миодраг – физичко васпитање
36. Радуловић Миљан – физичко васпитање
37. Радуловић Владимир – физичко васпитање
38. Пекић Владимир – верска настава

Општеобразовна настава
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39. Вукчевић Андрија – верска настава
40. Петковић Слободан – верска настава
41. Драгишић Јовица – верска настава
42. Тимотијевић Јелена – верска настава
43. Јовановић Стеван – верска настава
44. Бараћ Снежана – верска настава 
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Стручни сарадници:
1. Ристовски Јасна - нототека
2. Гудовић Јелена - нототека
3. Крстић Наташа - нототека
4. Симоновић Катарина - нототека
5. Бајагић Аница - психолог
6. Ђукић Јелена - психолог
7. Ерић Ивана - психолог
8. Ковчић Катарина - психолог
9. Марковић Емилија - педагог

 Секретари школе
1. Димитријевић Гордана
2. Обрадовић Мирјана
3. Ђурђић Саво
4. Живановић Гордана
5. Накић Миливоје
6. Анђелковић Снежана
7. Зарић Драгана
8. Ђорђевић Славица
9. Мишић Милица

Административни и обрачунски 
радници (благајници)
1. Петровић Љубиша
2. Дудиј Снежана
3. Николић Јасмина
4. Јовановић Мирјана - проверити
5. Благојевић Весна
6. Чубрило Снежана
7. Ђелић Јелена
8. Ђорђевић Наташа
9. Чучиловић Станишић Снежана

10. Лучић Јасна

Рачуноводство
1. Вељановић Јовановић Синадинка
2. Савић Топић Мирјана
3. Николић Лучић Мирјана
4. Красић Биљана

Помоћно-техничко особље

1. Живковић Боривоје
2. Стојановић Иванка
3. Седларевић Радојка
4. Дабић Ката
5. Јеремић Гордана
6. Краснић Гордана
7. Стевановић Љубица
8. Ивановић Радица
9. Стевановић Слађана

10. Марић Весна
11. Маринковић Косана
12. Грчевска Верка
13. Агић Здравка
14. Златановић Весна
15. Стојковић Весна
16. Бакић Јовашевић Савка
17. Петровић Светлана
18. Гујаничић Љубинка
19. Гвозденовић Слађана
20. Вукадиновић Зорица
21. Недић Слађана
22. Глуховић Рада
23. Ђорђевић Биљана
24. Стожинић Силва
25. Баста Десанка
26. Антић Зора
27. Кујунџић Милић Дана
28. Маринковић Маја
29. Дацић Нервира
30. Петрунај Витора
31. Филиповић Весна
32. Васић Петар – ложач
33. Андрић Слободан – домар
34. Андрић Мирослав – домар

Техничко особље
1. Александар Феодоровић – 

штимер клавира
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Школа данас
Школску 2020/2021. годину памтићемо као једну 
од најнеобичнијих и, у неку руку, најизазовнијих 
школских година до сада. Разлог томе је пандемија 
проузрокована вирусом корона (Covid-19), због 
чега су рад школе и све предвиђене активности биле 
усмераване и условљене мерама Владе Републике 
Србије, Кризног штаба и Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. То значи да се настава 
током ове школске године, у складу са епидемијском 
ситуацијом, одвијала на традиционалан начин, 
односно кроз непосредан рад у учионицама, али 
и онлајн. Важно је нагласити да смо уз добру 
организацију успели да одржимо континуитет у раду 
и да процес наставе није био обустављан ни у једном 
тренутку.

Све активности које су предвиђене Планом рада 
школе, Школским програмом, Акционим планом 
и оперативним планом за текућу школску годину, 
реализоване су. Процес наставе се одвијао отежано 
због поштовања мера, али реализација је била 
успешна. Одржане су све планиране смотре, сви 
планирани јавни и интерни часови, наставници 
су упућивани на акредитоване семинаре и 
конференције у сврху сталног стручног усавршавања, 
а по плану су реализована и стручна усавршавања 
у оквиру установе. Седнице Наставничког већа, 
Педагошког колегијума, Одељењских већа и 
Стручних већа предмета такође су одржаване по 
плану. Све активности су биле прилагођене датим 
околностима, те смо у многим сегментима били 
принуђени да се ослонимо на дигиталне могућности 
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школе и на дигиталне компетенције запослених. Поред тога, од прошле школске 
године евиденција рада за основно музичко образовање води се у електронском 
дневнику (есДневник), а од ове школске године и за средње, тако да овладавање  
дигиталним вештинама представља императив за наставника 21. века.

Треба напоменути и то да је наша школа једина музичка школа у Србији која 
учествује у пилот-пројекту „Државна матура”. У октобру 2020. реализовани су 
пробни тестови из српског језика и књижевности, енглеског језика, солфеђа и 
хармоније.

У школској 2020/2021. години Музичку школу „Даворин Јенко” похађало је 893 
ученика, и то 114 средњошколаца и 729 основаца. Припремни разред похађало 
је 50 ученика.

Сада, у школској 2021/2022. години имамо 941 ученика: 754 ученика основне музичке 
школе, 117 ученика средње музиче школе и 70 ученика припремног разреда.
 Настава се одвија на пет одељења, и то:

· у Матичној школи у Раковици, ул. Мишка Крањца 7,
· на одељењу при ОШ „14. октобар” на Лабудовом брду, ул. Гочка 40,
· на одељењу при ОШ „Иво Андрић” на Канаревом брду, ул. Ивана Мичурина 38,
· на одељењу при ОШ „Бранко Ћопић” на Видиковцу, ул. Видиковачки венац 73,
· на одељењу при Мисионарском дому у Барајеву, ул. Барајевска 7. 

У Матичној школи и на одељењу „14. октобар” настава се одвија у чак три 
смене, што говори у прилог тврдњи да међу младима влада изузетно велико 
интересовање када је у питању музичко образовање.

Наставничко веће у школској 2021/2022. години чине:
Слађана Шегавчић – директор школе, сви наставници и стручни сарадници.
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Виолина
Ковачевић Марија – 
руководилац Стручног већа
Васић Марија
Дотлић Александра 
Ћирић Виолета
Михаиловић Злата
Милосављевић Милутин
Никитовић Марија

Пејовић Ксенија
Степић Радослав
Цветковић Гордана

Виолончело
Павловић Александар

Контрабас
Петров Милош

Стручно веће гудачког одсека
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 Стручно веће одсека гитаре

Јеремић Катарина – 
руководилац Стручног већа
Мацура Наталија
Павловић Драганче
Поповић Липовац Душан

Старчевић Жељко
Турудић Реља
Хаџи Ђорђевић Александар
Шаларевић Стефан
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кларинет
Савковић Душан – 
руководилац Стручног већа
Чабаркапа Андреј
флаута
Ковачић Милица
Кузманов Драгана
Стаменковић Ивана

обоа
Зинајић Милана

фагот
Јанковић Ненад

труба
Павловић Небојша
Радовановић Зоран

хорна
Петровић Јасна

тромбон
Ракић Филип

удараљке
Перић Марко

 Стручно веће дувачког одсека и удараљки
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Милосављевић Весна – 
руководилац Стручног већа

Божић Симишић Бојана
Братић Драгомир
Ванчев Борис
Вељић Шаховић Јелена
Гођевац Марија
Грудић Синиша
Ђорић Дијана
Ђорђевић Исић Наташа
Живојиновић Ненад
Илић Павле
Јанковић Ана
Јанковић Марија
Јањић Анђело
Јелић Ивана
Јелић Дејан
Јорговић Мирко
Јовановић Ксенија

Јосић Ана
Јонић Мина
Кнежевић Сања
Ковачевић Ана
Ковачевић Маријана
Костић Бојана
Костић Светлана
Лулић Дијана
Милановић Теодора
Миливојевић Викторија
Павловић Милица
Смолчић Томовић Ивана
Тодоровић Ивана
Ћурчин Татјана
Феодоровић Катарина
Филиповић Катарина
Хумењук Дарио
Хасаноглу Емел
Цвитковац Јулија

 Стручно веће клавирског одсека
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 Стручно веће соло певања

Петровић Гашић Ивана – 
руководилац Стручног већа

Васић Алекса
Ружић Смиљана



40

Петковић Ненад – 
руководилац Стручног већа
Беочанин Вера
Благојевић Жељко
Булбић Сања
Ђорђевић Милановић Даница 
Ђурђевић  Гордана 
Јурашин Смиљана 
Милин Емилија 

Милићевић Милијана 
Милкић Дијана 
Николић Чабаркапа Ивана 
Пејчић Александра 
Стојкић Ђурановић Милица 
Тришић Веселиновић Гордана

 Стручно веће теоретског одсека
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 Стручно веће одсека хармонике

Лукић Маринка – 
руководилац Стручног већа
Адамовић Стефан
Вијатов Милан

Вијатов Стефан
Крстић Миодраг
Мешановић Данијела
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Братић Јелена – српски језик и књижевност, руководилац Стручног већа
Арамбашић Савић Марија – филозофија
Бајагић Аница – психологија
Бараћ Снежана – верска настава
Богдановић Бојана – енглески језик
Бастајић Александар – социологија, грађанско васпитање
Васић Живка – италијански језик
Гојић Марина – историја са историјом културе и цивилизације
Ђорђевић Бојана – математика
Ђорђевић Урош – рачунарство и информатика
Илинчић Татјана – физика
Радуловић Владимир – физичко васпитање

 Стручно веће општеобразовних предмета
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Стручне органе школе чини наставничко веће, одељенска већа основне и 
средње школе, стручна већа предмета и педагошки колегијум.

Поред ових стручних органа, радом школе, активностима и планирањем баве се 
многи тимови и стручни активи, и то:
• Стручни актив за самовредновање/развојно планирање;
• Стручни тим за развој школског програма;
• Тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања; 
• Тим за инклузивно образовање; 
• Тим за мониторинг и евалуацију наставе; 
• Тим за стручно усавршавање и напредовање; 
• Тим за каријерно вођење; 
• Тим за међупредметне компетенције; 
• Тим за обезбеђивање квалитета и развоја установе; 
• Тим за концертну делатност; 
• Тим за реализацију Међународног такмичења „Даворин Јенко”.

 Стручни органи школе
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Марковић Емилија – педагог
Бајагић Аница – психолог
Крстић Наташа – нототекар
Симоновић Катарина – нототекар
Секретар школе - Мишић Милица
Административни радници - Лучић Јасна, Ђорђевић Наташа
Рачуноводство - Красић Биљана
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Марић Весна
Златановић Весна
Антић Зора
Маринковић Маја
Дацић Нервира
Петрунај Витора
Филиповић Весна

Андрић Мирослав – домар

Феодоровић Александар - штимер

Техничко особље
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Међународно такмичење 
„Даворин Јенко”

Почетак двадесет првог века представља 
озбиљну прекретницу у развојном путу 
Музичке школе „Даворин Јенко”. Нови 
миленијум донео је овој установи, са већ 
богатом историјском подлогом, неке 
нове правце, које школа успешно следи 
и промовише пуне две деценије. Поред 
средњошколског музичког образовања, 
које су ученици у школи „Даворин Јенко” 
имали прилике да похађају од школске 
2000/2001. године, неколико година 
касније, 2004. године, група наших 
професора-ентузијаста окупила се и 
уз свесрдну подршку директорке први 
пут организовала такмичење младих 
музичара које ће због својих изузетних 
квалитета и резултата врло брзо постати 
један од најважнијих музичких догађаја 
прво у земљи, а касније у целом региону, 
па и шире, и добити сасвим заслужени 
међународни карактер.

Прве две године од оснивања, 
такмичење „Даворин Јенко” окупљало 
је талентовану децу са дувачких 
одсека широм наше земље, а било је 
подељено по категоријама на основу 
нивоа музичког образовања учесника. 
Дрвеним и лименим дувачима убрзо су 
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се придружили и клавиристи, па се Међународно такмичење „Даворин Јенко” 
данас одвија у два циклуса – такмичење клавириста и клавирских дуа, као и оно 
у којем се надмећу солисти дувачи, али и бројни камерни ансамбли. 

Свакако једна од важнијих 
ставки којом се могу 
похвалити организатори 
такмичења „Даворин 
Јенко” јесте сарадња са, 
врло често, европски и 
светски познатим именима 
извођача и музичких 
педагога који учествују 
у не  баш  једноставном 
послу жирирања и 
оцењивања многобројних 
младих талентованих 
учесника. Од оснивања 
такмичења па до данас, на 
списку имена која су сачињавала такмичарски жири у различитим категоријама, 
налазе се и следећа: Александар Јанкех, Андреј Зупан, Бојан Вукелић, Бранислав 
Аксин, Бруно Грошић, Кристина Фазбендер, Хрвоје Пинтарић, Игор Лазић, 
Ива Лубомирова, Јасна Марковић, Катарина Милошевић, Лаура Леваји Аксин, 
Љубиша Јовановић, Марјан Милошевски, Милан Савић, Милош Павловић, 
Немања Станковић, Шаму Киш, Урош Кошир, Владимир Пушкаш, Карло Јанс, 
Игор Корети Курет, Матеј Грахек, Јожеф Чикота, Јуре Градишник, Марија 
Ђурђевић Илић, Матеј Зупан, Михаел Пар, Паоло Калигарис, Вероника Партика, 
Петар Ристић, Петра Хорват, Томислав Шпољар, Дејан Гаврић, Драган Лазић, 
Јасна Петровић, Лазар Кондић, Маја Рајковић, Марин Зокић, Милан Радић, 
Владимир Стефан Вовка Ашкенази, Боривоје Младеновић, Глигор Гелебешев, 
Срђан Далагија, Милана Черњавска, Тереза Марија Тревизан, Владимир Цвијић, 
Андраш Адорјан, Аида Гаврилова, Александар Буркерт, Андреа Живковић, 
Анђела Братић, Анте Гргин, Арбо Валдма, Арпад Балаш, Атана Куртев, Бетка 
Бизјак Котник, Биљана Горуновић, Биљана Миљковић, Бојан Мартиновић, 
Исток Бабник, Јоже Котар, Карлос Јан Брунел, Ђезуалдо Кођи, Даница Стојанова, 
Хектор Алехандро Данијел Ривера, Данијел Ото, Дејан Прешичек, Дејан 
Синадиновић, Дејан Суботић, Ђорђе Станети, Ђуро Пете, Драгомир Братић, 
Душанка Гавриловић, Емоке Шоти Собоња, Ендре Тот, Федерико Паћи, Горан 
Маринковић, Хелена Давидовић, Иван Јелић, Јакша Златар, Јасна Туцовић, Јелена 
Филиповић, Јелена Јеремић, Јелена Валковић, Јокут Михаиловић, Карла Скарпа 
Полшек, Каролина Олга Батер, Каролина Шант Зупан, Мартин Касик, Иванка 

Иван Тасовац на отварању такмичења
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Кордић, Марија Ковачевић, Лев Пупис, Лидија Малахотки Хас, Лидија Вујовић 
Пишпек, Људмила Сињаговскаја, Лиза Хавлина Прешичек, Љиљана Сегеди, 
Љиљана Вукеља, Маја Кастровик, Маја Вуковић, Марија Максимова, Марина 
Ненадовић, Марјан Милошевски, Марко Џомба, Метка Подпечан, Милена 
Апић, Милица Васиљевић Бисенић, Мирјана Рајић, Зоран Митев, Наталија Трул, 
Наталија Делевић, Наташа Вељковић, Наташа Стоиљковић Петровић, Амсал 
Гановић, Арсен Чаркић, Ненад Јанковић, Ненад Марковић, Ненад Мирић, 
Невена Поповић, Никола Мијајловић, Нинослав Димов, Огњен Поповић, Оскар 
Лазник, Паоло Табаљоне, Константин Краснитски, Рената Пенезић, Владимир 
Лазаревски, Радојка Ивановић, Рустам Шајкудинов, Влора Барути, Станислав 
Арнолд, Предраг Шантек, Сања Трајковић, Сава Димитров, Сава Ђурић, Цезар 
Конрад Трачевски, Славица Петровић, Слободанка Стевић, Предраг Стефановић, 
Светлана Кукољ, Тамара Кнежевић, Татјана Вратоњић, Татјана Ђорђевић, Теа 
Димитријевић, Бранислав Гагић, Томислав Шпољар, Томислав Жужак, Урош 
Кошир, Вера Ристић, Виктор Спиридонов Чучков, Александар Ружић, Владимир 
Павловић, Вилијам Фонг, Жана Лекић, Али-Заде Зарифа, Зоран Митев, Зоран 
Степић, Реба Давор, Жељка Баришић Пулиг и Жељко Милић.

Из школске архиве
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Александар Сердар
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Са овако богатом палетом имена музичких 
уметника и педагога, пристиглих 
сваке године из разних крајева света 
(Немачке, Енглеске, Кине, Аустрије, 
Русије, Украјине, Словеније, Шпаније, 
Велике Британије…) у нашу школу у 
Раковици, који своје велико знање и 
искуство већ две деценије несебично деле 
са учесницима такмичења, није ни чудо 
што је број младих извођача, односно 
учесника растао из године у годину, због 
чега се и трајање самог догађаја увек за 
по који дан  продужавало, како би сви 
добли прилику да се покажу, освоје неку 
од награда и тиме учине поносним себе, 
своје родитеље и професоре, као и школу 
из које долазе.

Организација оба циклуса Међународног 
такмичења „Даворин Јенко” представља 
сложен и захтеван процес који често 
траје и по неколико месеци пре почетка 
самог догађаја. Тим који у том процесу 
учествује састављен је од наставника, 
ваннаставног особља, као и бројних 
сарадника и пријатеља наше школе, 
при чему свако има своје задужење. 
Од утврђивања пропозиција, поделе 
извођача по категоријама, избора и 
контактирања са бројним члановима 
жирија, уклапања такмичарске сатнице, 
свакодневне комуникације са самим 
учесницима, њиховим наставницима и 
родитељима, пријема и разврставања 
пријава, писања и штампања 
такмичарских књижица, дизајнирања 
и штампања диплома, па све до самог 
свечаног отварања и целокупног тока 
такмичења, неопходно је огромно 
ангажовање и добра воља свих оних који 
у припремама учествују. Своја задужења 



52

током такмичарских дана имају, како наставници, тако и ученици средње школе. 
Они успешно координирају распоредом наступа, воде рачуна о поштовању 
предвиђене сатнице, обезбеђују учесницима просторије за усвиравање, припрему 
и слично.

Због одличних резултата такмичарске организације, гостопримства  које чини 
да се у нашу школу сви увек радо враћају, учешћа значајних и утицајних имена 
у жирирању, јаког критеријума, а због тога и квалитетног избора извођача, није 
ни чудо што је Међународно такмичење „Даворин Јенко” још од 2008. године 
уврштено у Календар такмичења и смотри Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије, као једино акредитовано такмичење у 
организацији школа. Награде које учесници освоје на нашем такмичењу данас 
су свуда високо цењене и знатно доприносе биографијама младих извођача. 
Такође, није реткост ни да најбоље пласирани такмичари у својој категорији буду 
награђени или стипендирани од стране државе из које потичу.

Осим наступа, који за свако дете представља још једно драгоцено искуство у 
музичком школовању, на Међународном такмичењу „Даворин Јенко” учесници 
су у прилици да остваре бројна нова познанства и контакте, сагледају своје 
музичке и извођачке способности у односу на конкуренцију, схвате на чему 
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још треба радити и којим циљевима се посветити. Не треба заборавити ни 
чари које доносе путовања, упознавања  нове, другачије средине и менталитета 
за многе од такмичара, а посебно за оне који у нашу земљу долазе први пут. У 
протеклих осамнаест година деца су долазила из Словеније, Италије, Швајцарске, 
Македоније, Босне и Херцеговине, Хрватске, Аустрије, Француске, Украјине, 
Русије, Бугарске, Словачке, Мађарске, Црне Горе, Кине… 

Посебно треба истаћи најмлађе учеснике такмичења, којима наше такмичење 
често буде прво на којем су икада наступили, па исто тако прва у животу освојена 
награда, улепшана дипломом, пехаром и медаљом, веже дете још чвршће уз 
инструмент који свира, и на најбољи начин га подстакне да што одлучније и 
посвећеније настави правцем којим је кренуло.

Катарина Братић, Вук Михаиловић
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Наша деца
Похађати музичку наставу, прво упоредо 
са основном, а касније и средњом 
школом, свакако представља додатну и 
захтевну обавезу и, без претеривања се 
може рећи, одрицање од великог дела 
слободног времена и многих других 
активности. Међутим, деца која од 
малих ногу заволе свирање одабраног 
инструмента и са вољом и амбицијом 
се посвете сатима вежбања, другачије 
размишљају. Ту онда није реч о било 
каквом одрицању, већ о задовољству 
које бављење уметношћу свакоме 
пружа. Ми, као наставници, са великом 
радошћу пратимо напредак такве деце, 
њихову бескрајну посвећеност и труд, 
као и изузетне резултате који долазе 
као неминовни исход након толиког 
ангажовања. 
Музичка школа „Даворин Јенко” се, 
већ неколико деценија уназад, може 
похвалити великим бројем ученика, 
што се тиче и основног, али и средњег 
образовања. Такође, не сме се заборавити 
ни припремно одељење које из године у 
годину похађа све већи број малишана, 
и које их кроз песму, плес и игру уводи 
у свет музике у коме многи радо остану 
све до краја средње школе, па и даље. 
За тако мотивисану децу, вољну да уче 
и напредују, задатак наставника није 
само одржавање редовне наставе и  Алиса Гајић
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савладавање предвиђеног плана и програма, већ и њихово упућивање на разне 
ваннаставне активности, како би дечји таленат, рад и успех још више дошли до 
изражаја.

Наши најмлађи чланови, ученици припремног разреда, често уђу у школске 
учионице, а да још увек нису научени вештинама читања и писања, па није ни 
чудо што понекад прва знања из ових области добију баш у оквиру музичких 
припремних часова. Музичко описмењавање кроз игру, у најранијем узрасту, 
учење песмица, цртање, као и многе друге забавне активности, свакако повољно 
утичу на развој меморије, слуха, осећаја за ритам и моторичких способности код 
деце. Такође, овакав вид наставе позитивно делује и на дружење међу децом, 
учи их тимском раду, па је право задовољство посматрати наше најмлађе како 
предано и са уживањем изводе богат репертоар дечјих песама, често са сложеном 
кореографијом и уз пратњу различитих инструмената, у оквиру новогодишње 
приредбе или концерта поводом Дана школе.

Наши основци и средњошколци, сходно свом узрасту, учествују у различитим 
активностима, редовним и ваннаставним. Поред обавезних интерних и јавних 
часова, захваљујући којима родитељи могу испратити напредак свог детета 
у савладавању одређеног инструмента, ту су и такмичења разних категорија 
на којима ученици имају прилику да покажу своје извођачко умеће, развијају 
такмичарски дух, али и осете атмосферу здраве конкуренције. 

Ученици наше школе учествују на многобројним такмичењима, без обзира на 

Хор припремног разреда
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Марија Рашић
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Хор ученика средње школе
са гостима из Индонезије,

диригент Славица Смиљанић Марковић



60Петар Пејчић
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то да ли се ради о домаћим или међународним догађајима, и постижу одличне 
такмичарске резултате у свим категоријама, било да су у питању инструменти, 
теоретски предмети или оркестарска и хорска надметања. Оваква такмичења 
организују се током целе школске године, а ученици имају могућност да се истакну 
почевши од школских (на нивоу готово свих музичких школа у Београду), преко 
сусрета у градовима као што су Пожаревац, Шабац, Панчево, Ниш, Уб, Нови Сад, 
Крагујевац, Сремска Митровица итд., па све до европски значајних такмичења у 
Италији, Чешкој, Немачкој, Француској и многим другим земљама.
Нарочит значај у нашој земљи има Републичко такмичење за ученике 
вокално-инструменталног одсека, Фестивал музичких и балетских школа, 
као и Републичко и Међународно такмичење за оне који су више наклоњени 
теоретским предметима. 
Ученици Музичке школе „Даворин Јенко” на свим поменутим такмичењима 
одувек су постизали, а и данас постижу изузетне резултате, чиме значајно 
доприносе угледу ове установе.
Осим такмичења, учешћа на мастер клас радионицама познатих музичких 

Никола Улемек, Адам Боу, Милош Бјелица
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педагога и бројних јавних наступа, наши ученици учествују и у пројектима 
Симфонијског оркестра младих, Дечје Београдске филхармоније и Заједнице 
музичких и балетских школа Србије. Од 2017. године наша школа активно 
учествује у већини пројеката Међународног оркестра „The European Spirit of 
Youth Orchestra”, а захваљујући тој сарадњи наши ученици су више пута до сада 
имали прилике да путују ван граница наше земље, сарађују и свирају са вршњацима 

Лука Репановић

Хор ученика средње школе, диригује 
Славица Смиљанић Марковић
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из разних делова Европе, стекну нова искуства и прошире своје музичке видике.

Поред ваннаставних активности везаних за музику, трудимо се да нашим 
ученицима понудимо што више културног и образовног садржаја. Ту свакако 
спада сада већ традиционални одлазак ученика и професора на Београдски сајам 
књига, посета изложбама, позоришним представама, разним радионицама и сл.

Из школске архиве
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Етно група,
ученици средње школе
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Богдан Ђурановић

Милица Томовић,
Ангелина Јеремић
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Даница Ђорђевић
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Марија Рашић, 
Давид Мартон,
Николина Шошкић
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Путовали смо и учили
Путовања су од самог почетка 
представљала незаобилазан део 
ваннаставних активности наше школе. 
Било да се ради о краћим излетима, 
вишедневним студијским путовањима 
у земљи или иностранству, семинарима, 
такмичењима или разним другим 
наступима, ученици и запослени у 
школи увек су имали прилике да виде и 
сазнају нешто ново и стекну другачија, 
незаборавна искуства.

Током последње две деценије, откад 
је школа осим основног својим 
ученицима омогућила и средње музичко 
образовање, посебно се води рачуна о 
томе да деца добију прилику да посете 
неке од најважнијих музичких центара, 
али и центара уметности уопште, у 
земљама Европе као што су Италија, 
Аустрија, Мађарска, Француска, Чешка, 
Словачка, Словенија, Грчка и многе 
друге. Упознавање другачијих култура 
и сазнања о многобројним историјским 
и друштвеним чињеницама различитих 
земаља одувек су у великој мери 
доприносила ширењу дечјих видика 
и утицала на њихову способност за 
прихватање нечег сасвим новог, до 
тада непознатог. Када су такмичења у 
питању, појављивање ученика на таквој 
једној манифестацији, а ван наше земље, 
помаже им да стекну увид у то колико 
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су напредовали у раду, али и да упознају методе вежбања и извођења својих 
вршњака из неких других музичких школа. 

Што се студијских путовања тиче, наша директорка је, у сарадњи са наставницима 
и нашим људима из иностранства, за средњошколце од првог до четвртог разреда 
из године у годину организовала посету најлепшим европским градовима, уз 
обавезан едукативни програм, који је најчешће подразумевао предавања неког 
од наших наставника, али и представника угледних уметничких и образовних 
институција предвиђених за обилазак. Тако су ученици, на пример, имали прилике 
да прођу кроз неке од најатрактивнијих градова Италије, а рута је подразумевала 
оне дестинације које је за свог богатог стваралачког и извођачког живота посетио 
чувени мађарски композитор Франц Лист. Сама тема путовања носила је назив 
„Године ходочашћа”, по угледу на другу и трећу свеску истоимене клавирске 
трилогије, које су биле посвећене управо Листовом боравку и доживљају ове лепе 
медитеранске земље. Надасве раскошна и темељна предавања о композиторовом 
боравку у Италији, обогаћена непрегледним бројем најразличитијих датума, 
догађаја и осталих занимљивих података, успешно је тада припремио и током 
читавог путовања водио наш познати универзитетски професор и музиколог 
Драгољуб Катунац. 
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Неколико година касније, подједнако узбудљиво и веома поучно студијско 
путовање, такође у Италију, обухватало је обилазак Венеције, са главним акцентом 
на живот и дело великог италијанског композитора Антонија Вивалдија, који је 
највећи део своје каријере изградио управо у овом велелепном граду.

Нешто другачију културу, начин живота и уметничке прилике, наши ученици 
су могли да упознају у главном граду Чешке – Прагу. Поред задивљујуће 
архитектуре, несвакидашњих грађевина у чије фасаде су уткани и испреплетани 
најразличитији уметнички стилови, средњошколцима је омогућена и посета 
Музичком конзерваторијуму, а потом, у само два сата удаљеном немачком 
Дрездену уживали смо у импресивној поставци Музеја савремене уметности.
Неке друге генерације сусреле су се у Паризу са грађевинским чудом деветнаестог 
века – Ајфеловом кулом, неки су задивљено посматрали Парламент у Пешти 
са врха будимске тврђаве, правећи десетине и десетине прелепих фотографија 
за успомену, а неки су, пак, обилазећи остатке Берлинског зида у истоименом 
немачком граду могли да осете дах суморне историје.

Сасвим другачија искуства донело је студијско путовање у Грчку, сунчану и топлу 
и у октобру, које је обухватало посету солунском Музичком конзерваторијуму, 
чији су нас домаћини срдачно угостили, уз пригодан музички програм и 
предавање о старим грчким инструментима који су у овој установи изложени 
у виду вредних музејских артефаката. Уследио је обилазак гробља Зејтинлик у 
Солуну, пропраћен незаборавним говором надалеко познатог чувара, времешног 
чика Ђорђа, а потом и сусрет са величанственим Метеорима – светски познатим 
манастирима изграђеним на стенама, који својом лепотом одузимају дах.

Небројена су искуства и успомене које су нашим ученицима пружила ова, али и 
још многа друга путовања. Посвећеност директора и наставника, жеља да деца 
науче, упознају, виде још више, представљале су, а и данас представљају врло 
важан елемент дечјег образовања, васпитања и интелектуалног сазревања.
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Лавиринти Венеције – 
сећања професора који 

се из њих вратио
Венеција, краљица Јадрана. Прелeпи 
град, богат историјом, традицијом и 
културом. Све је тамо умeтност, свака 
зграда, мостић, трг, канал. И улице 
су уметност, да се разумемо. Онај 
бескрајни лавиринт испреплетаних и 
вијугавих пролаза тешко да се може 
негде другде видети и доживети. 
Додуше, највећа уметност од свега 
je ипак ући у тај лавиринт и из њега 
некако изаћи, а да ни један једини пут 
ниси себи (или другоме) поставио 
питања типа: да ли сам већ био овде, 
или ми се то само чини? Зар ми нисмо 
кренули на леву страну? Одакле се, 
забога, створио сада овај мост? Ооооо, 
зар опет слепа улица? Да идемо 
напред или назад, шта мислите?! 
Хоћу ли икада више видети свој дом и 
породицу?!

Поуздано могу да тврдим да, кад се 
затекнете у неком од забаченијих 
делова града, где улице, што се више 
губите, постају све уже и мрачније, 
навигација није ни од какве користи, 
колико год да вам је телефон паметан. 
Као да се и сама преврне наопако 
па помути ту исту памет и вама и 
телефону! И онда гледаш у тачку која, 
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тобоже, означава твоју локацију у читавој оној мрежи путева и путељака, а како 
год је окренеш, исто ти се хвата! И из седамнаестог покушаја ето те испред нечијег 
улаза, па размишљаш онако беспомоћно, боље и да преноћиште тражиш код тих 
добрих људи, да се поштено одмориш, лакше ти је него да упаднеш у какав канал, 
само зато што те навигација, можеш мислити, на прави пут навела.

Сваки водич ће вам приликом обиласка овог предивног града скренути пажњу 
на жуте табле окачене по зидовима кућа, на којима јасно пише у ком правцу 
да идете ако желите стићи до цркве Светог Марка или до моста Риалто. На тај 
начин, ако се и изгубите, само потражите жуту таблу, пратите стрелицу, и ето 
вас на безбедном, односно на правом путу. Наравно, како то већ обично бива, 
тамо где смо се ми затекле, свега пар минута након што смо ученицима одржале 
врло сугестивно предавање о томе како се никако, али никако не смеју изгубити 
и да дооооообро воде рачуна куда иду, не да није било ниједне жуте табле, већ 
ни намере да се бар један такав примерак укаже на једној од фасада и одведе нас 
у боље сутра (а то „боље сутра” био је пут за Трст, као и сигуран повратак дому 
свом и породици).

Да не детаљишем много о томе где смо све стигле и колико је трајало наше бесциљно 
путешествије, тек, помоћу штампане мапе града, као и паметне навигације, успеле 
смо да закључимо, моје колегинице и ја, да свакако морамо стићи до тог и тог 
моста који прелази преко главног Великог канала (Canal Grande), онда га само 
прећи, продужити право још пар минута и ето нас на главном тргу.
Мислим да смо на путу до спасоносног моста прешле отприлике четрдесет 
мањих мостића, скренуле у седамдесет и пет споредних улица и уличица, избиле 
на седамнаест тргова, а могу се заклети да се ту нашло и десетак некаквих тунела 
и нечега врло сличног тунелу, али није тунел, већ ти само мислиш да је тунел, а 
то у ствари нема никакве везе с њим.

И све се то лепо и срећно завршило, јесте, верујте ми на реч. Као да смо све време 
опуштено шетуцкале главним улицама, возиле се гондолом уз звуке виолине, пиле 
чувени италијански капућино и сладиле се са по три огромне кугле кремастог 
сочног сладоледа. Јер, таква је Венеција… опчини те, у којој год улици да си се 
нашао и колико год пута да си се изгубио.

Ето, само ме још једна ствар и данас мучи: кад и где смо ми, забога и за име света, 
успеле да пређемо Велики канал, кад нам је био потребан мост да бисмо се преко 
истог тог канала и вратиле?! Неко? Било ко?? Краљице Јадрана, коментар неки, 
бар ти?!

Милица Стојкић Ђурановић,
очевидац и учесник
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Политика, уторак, 3. децембар 1974.

Ђаци у добрим рукама
Поводом свечаности у школи „Даворин Јенко”

Са растућим Београдом упоредо расту и задовољавају се културне потребе. У 
Раковици, некада шумовитом месту у коме су Београђани одлазили на теферич, 
данас је израстао богат индустријски комплекс, а у тој средини, сасвим разумљиво, 
постоји већ двадесет година и школа за основно музичко образовање. Она носи 
име познатог композитора прошлог века, Словенца Даворина Јенка, који је своје 
најбоље године живота и најбоље музичке творевине посветио српској музичкој 
култури.

Прослављала је школа, у два узастопна дана, три значајна догађаја: 30-годишњицу 
револуције, своју 20-годишњицу и 60-годишњицу смрти Даворина Јенка. 
Завршница ових свечаности одиграла се у раковичком Дому културе (још једна 
лепа дворана у којој би се могли одржавати камерни концерти), концертом на којем 
су учествовали, једно уз друго или једно за другим, и ђаци и професори школе.

Све је, на почетку, личило на уобичајене школске јавне часове, на којима неки 
ђак боље а неки горе свира на своме инструменту, неки је више а неки мање 
обдарен, неки је више вежбао а неки мање. Али, у програм испуњен готово 
искључиво југословенским композицијама, „умешали” су се потом и наставници. 
Поред тога што су наступали као соло-пијанисти, певачи, хармоникаши или 
пратиоци на клавиру, они су, заједно са ученицима соло-певања, певали у хору 
под дириговањем свога вреднога и предузимљивога директора Каменка Берића, 
а у оркестру пратили свога ученика виолине. Занимљивост овог концерта 
представљала су и два женска диригента – наставнице Милена Милетић Поповић 
и Бранка Николић, које су дириговале великим дечјим хором и оркестром 
састављеним од наставника хармонике.

Другим речима, ова лепа и одлично посећена свечаност, која је зрачила 
младошћу и полетом, како ђака тако и професорског колегијума, представља 
веома позитиван педагошки подухват, јер наставници нису само показивали 
шта су успели да постигну код својих ђака него су и пред ђацима полагали свој 
испит, а ђачким родитељима – већином радницима из овог краја – показали коме 
поверавају своју децу. Нема сумње, та деца су у добрим рукама. 

С. Ђ. – К.
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Политика, субота, 27. мај 1978.
Београдска хроника, 

Белешка: Судски укор због клавира
Деветогодишња Ивана Зихерл је редовна ученица друге године Школе за основно 
музичко образовање „Даворин Јенко” у Раковици. Као и сви њени вршњаци који 
су се определили за музичко школовање. Ивана мора и код куће да вежба на свом 
инструменту. У поподневним часовима, када то дозвољава кућни ред, утврђује 
знање које стиче у школи.

Иако то нису громогласни акорди, музицирање деветогодишње девојчице 
засметало је једном суседу. Танки зидови зграде у Улици Димитрија Котуровића 
25, чак ни изоловани, нису могли да задрже звук који није одговарао ушима и 
укусу незадовољног суседа.

Против Иваниних родитеља, Ивана и Драге Зихерл, поднео је општинском 
судији за прекршаје Раковице пријаву за ремећење јавног реда и мира. У пријави 
је навео да окривљени и њихова малолетна деца свакодневно свирају на клавиру 
и вежбају, не водећи рачуна о времену одмора.

На саслушању су сведоци, суседи породице Зихерл, изјавили да музицирање 
мале Иване никоме у згради, па ни на спрату, не смета. И оштећени сусед је на 
саслушању изјавио да се Зихерлови, додуше, углавном придржавају кућног реда, 
али њиховој породици и то смета, поготово што то није свирање, већ вежбање на 
клавиру. Да је у питању хармоника, ствар би била сасвим другачија. Али, клавир, 
никако.

Општински судија за прекршаје је сматрао да је пријава оштећеног суседа 
основана, јер је звук клавира био изнад дозвољене собне јачине. Имајући у виду 
да је дете окривљених ученик музичке школе, судија је породици Зихерл изрекао 
укор.

Ову одлуку потврдио је и градски судија за прекршаје, оценивши као неосновану 
жалбу Ивана и Драге Зихерл.

- Овом казном није угрожено само моје дете, већ сви ученици музичких школа 
који немају могућност да живе у изолованим, породичним зградама – каже Драга 
Зихерл.

- И члан 83. Закона о средњем васпитању и образовању, који говори о правима 
и дужностима ученика предвиђа да они савесно уче и раде на свом образовању. 
Питам се како ће ученици музичких школа моћи да одговоре оваквом захтеву 
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када у школама имају могућност да вежбају само два часа недељно, а ни суд чак 
нема разумевања за мир грађана који живе у непосредној близини школа или 
домова у којима се вежба инструмент или глас, али и друштво мора да разуме 
потребе ученика музичких школа.

- Свака казна треба да има сврху, циљ због кога се изриче, али у нашем случају 
проблем кажњавања није решен, јер дете не могу да испишем из школе. Оно 
је музички обдарено и музика ће му вероватно бити животно опредељење. 
Неразумевање суда је, зато, заиста несхватљиво – каже Драга Зихерл.

У девет београдских музичких школа, од 5.605 ученика 2.700 су на клавирском 
одсеку. Како би изгледало школовање и усавршавање ове деце кад би свако од 
њих имало само по једног суседа коме сметају клавирски акорди? Још теже је 
одговорити како би то изгледало у случају детета које вежба дувачке инструменте 
или глас.

С. Нешић
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Политика, субота, 3. јун 1978.

Издржите све ради ваше ћерке! 
(Поводом белешке „Судски укор због клавира”)
 
Поштована породицо Зихерл,
Пре свега, молим вас да уважите моје извињење што се, иако вама непознат, 
обраћам овим и оваквим писмом. Знам да нисте желели да се ваше име помиње 
на новинским ступцима у жалосној догодовштини која вас је снашла пресудама 
судија за прекршаје и ваше општине, а и града Београда, главног града СФРЈ. 
Ипак, схватићете да не могу ћутке да пређем преко ваших неприлика у које сте 
доспели само зато што ваша девојчица воли музику и што вежба. Као што 
напомиње писац оне белешке С. Нешић: кад би ваше дете свирало хармонику, 
новокомпоновану музику, кад би то још све громогласно озвучила појачалом од 
педесет вати, вероватно да то не би сметало ни вашем суседу, а још мање судијама 
које су вам изрекле казну укора.

Шта ћете, тако је то код нас: с једне стране се огромни напори и велика средства 
улажу да се култура и уметност што дубље усаде међу нас, са друге стране имамо 
и овакве појаве. Многе ваше суседе, а и моје, као и свих нас, препознаћете на 
скуповима где се, кажем, до бесомучности појачана, слуша новокомпонована 
„музика”. Таквих суседа, а изгледа и судија, има врло много. Сигурно су многи од 
њих седели недавно у „Пинкију” слушајући оне „Рокере с’ Мораву”, а сигурно да су 
седели прошлог лета као што ће, благо нама, седети и овог, испред Градске кафане 
сваке вечери, преко пута Народног музеја и Народног позоришта и уживати у, 
опет да поновим, „до даске” појачаном урлању и блаћењу главног града, које се чује 
и куће Удружења књижевника и до Теразије и до Културно-просветне заједнице 
на Обилићевом венцу. И много, много, много даље… Ваша кћеркица им квари 
просек и „профил” својим вежбањем, звуцима – зар не? – Сонатина, Бахових 
Малих прелида, или „Етида за дечји узраст”.

Немојте дозволити да вас савлада малодушност, немојте изгубити веру да ваша 
кћерка ради оно што треба да ради. Издржите тај укор, примите и теже казне 
ако вам буду изречене. Верујте, има још много људи који су згрожени над овим 
поступком, који су занемели пред таквом појавом.
Нека ваша кћерка затвори прозор када вежба, нека ради када је то кућним редом 
дозвољено. Али, нека марљиво и много вежба. Имаће ради чега да живи. А ви, 
родитељи, поднесите казне. Ради ваше кћерке.

Још једном извините што вам се обраћам на овакав начин.
Вама непознат,
С поштовањем

Борислав Пашћан
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Политика, 23. 12. 2008.

Тријумф младих српских виртуоза

Више од 20 награда, међу којима 12 специјалних, ученици Музичке школе 
„Даворин Јенко” у Раковици, недавно су освојили на међународном такмичењу 
у Италији. Вечерас у 20 сати концертом у Београдској филхармонији они ће се 
представити престоничкој публици. Ђаци клавира, гитаре, флауте, хорне, обое, 
кларинета и трубе су, како кажу, „одували” конкуренцију и понели прва места 
у категоријама у којима су се такмичили. Дечаци и девојчице, од предшколаца 
до средњошколаца, наступали су соло или у камерним саставима на музичким 
надметањима „Пол Харис” и „Франческо Форђоне” у Вербањи.
– Свакодневно, око три месеца, вежбали смо композиције за наступ, а наша 
најмлађа пијанисткиња укупно толико дуго свира. Неколико нас имало је само 
недељу дана да се припреми, а побрали смо највише специјалних награда које 
су вредније од првих и подразумевају максималан број поена – објашњава Лука 
Стаменковић, гитариста, специјално награђен за соло изведбу и са Милицом 
Петровић, флаутисткињом, првонаграђени за наступ камерног састава.
Петогодишња пијанисткиња, предшколка МШ „Даворин Јенко”, такође најбоља 
међу вршњацима из Шпаније, Русије, Италије, Енглеске и других земаља 
учесница овог такмичења, каже да је овај првонаграђени истовремено и њен 
први јавни наступ. Најуспешнији представници ниже и средње музичке хвале 
се да годинама уназад освајају само највиша одликовања на надметањима „Пол 
Харис” које се ове године одржало девети пут и „Франческо Форђоне” са готово 
пола века традиције.
– Музичко образовање деце у иностранству своди се на приватне часове или 
малишани похађају уметничке конзерваторијуме где се од њих не очекује 
много. Ми се још држимо старе руске школе, пружамо и тражимо максимум, па 
наша деца, очекивано, засене жири на свим надметањима – поносан је Андреј 
Чабаркапа, композитор и предавач у МШ „Даворин Јенко” чије су две композиције 
у извођењу школараца на такмичењу у Италији оцењене као најбоље.
Од освајања првог места за младе уметнике важнија су познанства која им 
отварају врата светских музичких школа и универзитета.
– Едуарда Падрини, професорка клавира на конзерваторијуму „Ђузепе Верди” 
у Милану позвала ме је да тамо одсвирам концерт, наставим студије и похађам 
музичке семинаре – открива Андрија Анђелић, пијаниста и носилац специјалне 
награде. Исту понуду добио је и Лука Стаменковић коме је успех на овом 
такмичењу, како каже, обезбедио и стипендију града за даље школовање.

М. Симић
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Књижевне новине, март – април 2018.

XV Међународно такмичење „Даворин Јенко”

Од мале школе у Раковици, на периферији града, основане 1951. године, са 
именом аутора српске и словеначке химне, Музичка школа „Даворин Јенко” 
прерасла је у једну од највећих у граду, са 950 ученика. Године 1987. додељена јој 
је Октобарска награда града Београда.

У времену после бомбардовања, када се мислило како поправити порушене 
мостове и путеве, неки мудри људи мислили су дугорочно – и како поправити 
разрушене идеале о људским вредностима и повратити управо преко уметности 
поколебану веру у све, па и у праве вредности. На челу тих посленика, уметника и 
ентузијаста, била је једна млада особа смелог и одлучног духа, а привидно крхка, 
која је била директорка школе, те је покренула и Такмичење „Даворин Јенко”, 
градећи својим средствима домовину, јер како је сматрао још Платон – Што је у 
држави боља музика, боља ће бити и држава!

У протеклој деценији и по такмичење је окупило преко 7000 учесника из 25 
земаља. Слађана Шегавчић је имала веру да ради добро, да проширује не само 
такмичарске, него и пријатељске границе, и данас смо сведоци колико је њена 
мисао била далековида и далекосежна.

На свечаном концерту у Скупштини града, поводом отварања јубиларног 
такмичења, она се, држећи се савета старих кинеских мудраца – „једући слатке 
плодове сетила и оних који су воћке посадили”, те је прегаоцима у области 
клавирске музичке педагогије доделила две почасне награде са именима великих 
учитеља: Нинославу Живковићу награду „Андрeја Прегер”, а Марији Секељ 
награду „Мирослава Лили Петровић”.

У концертни програм увела нас је професорка и некадашња ученица школе Ана 
Ковачевић, а настављен је представљањем хрватског пијанисте Ловра Марушића 
(који је и члан овогодишњег осмочланог жирија) и диригента из Венецуеле 
Герарда Естраде, уз оркестар El Sistema – Music Art Project Serbia.

Гордана Крајачић
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Политика, 10. мај 2018. 

Концерт Музичке школе „Даворин Јенко” у Коларцу

Од свих београдских музичких школа, она која носи име аутора српске и 
словеначке химне увек на концертима поводом Дана школе у Коларчевој 
задужбини има најзанимљивије и најпрофесионалније представљен програм. 
Започели су са Хором припремног разреда, који је сам по себи неодољив. Наша 
узданица, наш подмладак!

Познато је да је најтеже интерпретирати Моцарта: у школи „Даворин Јенко” 
ђаци су и певали (Хор Основне школе руковођен Сањом Булбић одлично је 
извајао сегменте forte и piano динамике), а Оркестар је са диригентом Ненадом 
Петковићем пружио поуздану подршку изузетно талентованој ученици 
ниже музичке школе Лари Арбајтер у Клавирском концерту KV 246 којим је 
показала, уз спретне прсте, и смисао да проникне у стилске особине његовог 
раног мајсторства. Чули смо и одличну флаутисткињу Марију Ђорђевић, а 
(вероватно) најталентованија ученица Аника Голднер, која је и концертмајстор 
школског оркестра, представила се и као сјајни камерни музичар показавши 
изразиту индивидуалност, виртуозни нерв и одличну комуникативност са 
такође музикалном пијанисткињом Мином Ристић. Чули смо је и као солисту са 
оркестром у интерпретацији Шиндлерове листе Џона Вилијамса. Изванредно се 
представила и Етно група сплетом народних песама и игара уз инструменталну 
пратњу.

На концертима школе „Даворин Јенко” увек се чују дела која се не чују на 
концертима других музичких школа; често су то ретко извођене странице 
домаћих аутора. Овога пута избор је пао на „Мећаву” совјетског композитора 
Георгија Свиридова са десетак кратких и ефектних бујно оркестрираних 
ставова, преко којих се показао висок извођачки ниво ученика раковичке 
школе, а публику су притом обрадовали питком и пријемчивом музиком коју 
до сада нисмо имали прилике да слушамо у нашем граду.

Гордана Крајачић
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Политика, 5. 2. 2019.

Музичко такмичење „Даворин Јенко”

Зима обично није време за музичка такмичења, али то „правило” не важи за 
вредне посленике из музичке школе „Даворин Јенко” из Београда, који већ 16 
година успешно организују истоимено међународно музичко такмичење.
Шеснаесто по реду, овогодишње такмичење трајe од 1. фебруара до 11. 
марта, а одржаће се у дисциплини Клавир, Дувачки инструменти и Камерни 
ансамбли. Учествоваће око 700 такмичара из Србије, региона и из Европе. Све 
такмичаре вредноваће интернационални жири, састављен од великих музичких 
ауторитета. „Даворин Јенко” до сада је изнедрио низ занимљивих личности, 
које су оствариле импресивне уметничке каријере, због чега се очекује 
присуство медија у знатном броју.

Овогодишње такмичење свечано је отворено на концерту у Руском дому, 
где је, симболично, промовисан и нови концертни клавир „Стенвеј”, 
поклон „Гаспромњефта” овој руској културној институцији. Реситал је 
приредила позната руска пијанисткиња Наталија Труљ, која ће бити и члан 
жирија овогодишњег такмичења. На концерту, поред мене, седело је и 
дванаестогодишње девојче. Питао сам је шта ту ради. –Дошла сам да слушам 
свечано отварање, а сутра свирам у четири поподне и то ми је први наступ на 
такмичењу. А питао сам младу колегиницу и шта јој то учествовање значи. –
Много, одговорила је, а наставница ми је рекла да је важно да учествујем, да 
видим где сам према мојим друговима.
Е, па, срећно и такмичарима, и наставницима, мамама и татама и – жирију!

Проф. Никола Рацков
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За крај
Музичка школа „Даворин Јенко” прославља ове, 
2021. године, пуних седамдесет година постојања. 
Током свог живописног развојног пута, ова 
установа се од једног музичког курса, односно 
течаја, који се одвијао у свега неколико просторија 
у бараци раковичке фабрике, претворила у 
другу по величини музичку школу у Србији, у 
којој се настава основног и средњег образовања 
данас одвија на чак пет различитих одељења у 
општини Раковица. Од самог почетка, запослени 
у школи неуморно су радили на унапређивању 
и усавршавању квалитета наставе, трудећи се 
да привуку што већи број деце и тиме оплемене 
њихов животни пут. Многи од наших ученика 
пронашли су у музици свој пут и бављење музиком 
доживели као свој животни позив, па се Музичка 
школа „Даворин Јенко” може похвалити изузетно 
великим бројем признатих извођача, музичких 
педагога, диригената и композитора, које је 
током ових седам деценија неуморно недрила и 
испраћала у нове професионалне изазове.

Оно што је можда најважније истаћи, када је 
школа „Даворин Јенко” у питању, јесте огромна 
истрајност и упорност запослених да своје 
ученике, генерацијама уназад, поведу стазом 
музике, упркос бројним препрекама и изазовима 
који су се из деценије у деценију низали, најчешће 
у виду мањка простора за извођење наставе 
и недостатка инструмената. Школа се свим 
средствима непрекидно борила да свом наставном 
особљу и ђацима обезбеди што боље услове за рад, 
како би деца могла да своја прва музичка знања 
стичу на што квалитетнијем клавиру, виолини, 
кларинету, флаути, хармоници. Иако је увек 
нешто недостајало, тешко да је могло угрозити 
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изузетне резултате који су се само низали, из године у годину. Бројна такмичења, 
домаћа и међународна, гостовања ученика и наставника у земљи и иностранству, 
музички фестивали, семинари, концерти, прославе – ретко шта је, почевши од 
педесетих година прошлог века па надаље, могло да прође без Музичке школе 
„Даворин Јенко”. Ступци у новинама и часописима, гостовања и наступи у ТВ 
емисијама и на радију, готово да су постали свакодневица ове значајне уметничке 
институције. Напредак технологије, развој интернета и појава друштвених 
мрежа омогућили су да се глас школе данас чује много даље, што је допринело 
још већој афирмацији и напретку, као и везама са бројним угледним именима и 
институцијама из света музике, како у региону, тако и широм Европе.

Од дана када први пут кроче у учионицу и узму жељени инструмент у руке, 
ствара се вредна и нераскидива нит ученика са школом „Даворин Јенко”. Та веза 
најчешће не престаје ни када наша деца крену даље својим путем. Наша школа 
многе од њих изнова дочекује раширених руку, али овог пута као наставнике. 
Сва она искуства и знања која су у матичној музичкој школи стекли и усвојили, 
и допунили додатним усавршавањем на факултету, ови мотивисани млади људи 
ће спремно кренути да деле са будућим талентованим генерацијама. Тако је било 
у прошлих седам деценија, наставиће се у наредних седам, а сигурно и дуже. Јер 
музика увек нађе свој пут.
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