
Mр Љубиша Антонијевић рођен је 04.02.1967. године у Љубовији, Република Србија. 

Формално образовање: 

2011 –             докторске студије, Филозофски факултет у Нишу 

2007 – 2010  Универзитет у Београду, Факултет политичких наука 

                         Звање: Магистар политичких наука 

2005 – 2007 Универзитет у Београду, Факултет политичких наука, специјалистичке 

студије „Тероризам и организовани криминалитет“ 

                         Звање: Специјалиста за питања корупције и организованог 

криминалитета  

2003 – 2005 Универзитет у Крагујевцу, Учитељски факултет Ужице 

                         Звање: професор разредне наставе  

1989 – 1993 Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет Ужице 

                         Звање: наставник разредне наставе 

  

Неформално образовање: 

2011 – 2012  

- Словенија, Љубљана и Цеље, Педагошки Институт и Завод за средње стручно 

образовање - реформа програма и уџбеника, учесник и предавач  

- Мађарска, Будимпешта – Microsoft, Конференција о напредним програмима и бази 

знања у области образовања, учесник и предавач 

- Немачка – Обука у затворским установама у сарадњи са Министарством правде - 

учесник 

- Немачка, ДВВ Интернатионал - целоживотно образовање 

- БиХ – Сарајево, РЦЦ Конференција о образовању одраслих, учесник и предавач 

- НДИ – Београд, Семинар о креирању јавних политика у области образовања 

- Београд - Министарство за европске интеграције, Тим за смањење сиромаштва Владе 

РС, Статистички подаци у образовању. 

2009 – 2011  

- Летњи универзитет демократије у Стразбуру, Француска, Сертификат  

- Школа за младе политичке лидере у организацији Савета Европе и БФПЕ Београд, 

Сертификат  

 

Конференције у земљи и иностранству: 

2005 - 2010 

- Немачка – Штутгарт, Агенција за професионалну обуку и развој програма  

- Италија – Падова, Институт за професионални развој  

- Француска – Милуз, Настава за децу у дијаспори 

- Шпанија – Барселона, Сајам и Конференција – Учење на даљину и развој 

софтверских програма  

- Словачка – Братислава, Транспарентност ЕУ и програми креирања образовних 

политика 

- Чешка – Праг, Пројекат осигурање квалитета програма стручног усавршавања 

Универзитета из Прага са научним институцијама из Србије 



- Аустрија – Салцбург, Институт за унапређивање система образовања, учесник  

- Швајцарска, СДЦ Пројекат са Швајцарском агенцијом за развој и сарадњу, 

координатор пројекта 

- Proctеr and Gamble - Унапређивање здравља у основним школама Србије 

- Microsoft - Креативна школа  

- DBB International - целоживотно образовање 

- RCC Савет за сарадњу и регионални развој у југоисточној Европи 

 

Радно искуство: 

2004 – 2012   Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд: 

 Самостални стручни сарадник 

 Саветник за професионални развој запослених 

 Саветник-координатор за развој програма 

 Саветник-координатор за образовање одраслих и обуке 

 Координатор пројекта СДЦ Швајцарске агенције за развој и сарадњу 

 Координатор пројекта Procter and Gamble „За здравије одрастање“ 

 Координатор пројекта „Обука у затворским установама Србије“, Министарство 

Правде и Аустријска агенција ДКЦ 

1993 – 2004 

Основна школа у Горњем Милановцу:  

професор разредне наставе 

Додатна знања и вештине: 

Положен стручни испит за рад у васпитно образовним установама 

Положен државни испит за рад у органима државне управе и локалне самоуправе 

Лиценца за аутора програма 

 

Објављени пројекти истраживања, стручни и научни радови у литератури од 

општег и националног значаја: 

1. Циљеви образовања у условима глобализације и европских интеграција; Учитељски 

факултет Ужице, Научни скуп „Образовање наставника“, стручни чланак стр.313-320. 

2009. год.  

2. Корупција у образовању; Београд, Задужбина Андрејевић-библиотека Посебна 

издања, 2008. год. 

3. Просвета у Србији у периоду 1844-1903.године, Пројекат истраживања Београд, 

ФПН, 2009. год. 

4. Образовна политика у спречавању корупције; Београд, ФПН, 2008. год. 

5. Професионални развој и стручно усавршавање запослених у Србији - правни оквир; 

Учитељски факултет Ужице, Научни скуп “Облици и модели усавршавања 

наставника“ стручни чланак стр.135-144. 2008. год. 

6. Водич за увођење у посао наставника разредне наставе; Завод за унапређивање 

образовања и васпитања, Београд, 2006. год. 

7. Пројекат обука за запослене у основним и средњим школама Србије - НИП Србије; 



Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд, 2006. год. 

8. Програм од посебног интереса стручног усавршавања „Професионални развој 

запослених у установи“, Завод за унапређивање образовања и васпитања, Каталог 

програма стручног усавршавања 2006/2007. год. 

9. Компетенције директора у управљању и руковођењу школа, Директор школе, бр. 1-

2008, Београд 2008, 75-81. 

10. Педагошко-инструктивна и надзорна функција директора у савременој школи, 

Директор школе, бр. 2-2008, Београд 2008, 45-54. 

Ожењен, отац Небојше, Софије и Вукашина. 

 


