
БОГОЉУБ ЛАЗАРЕВИЋ – БИОГРАФИЈА 

 

 Рођен 29.10.1958. године у Горњем Милановцу, где сам завршио гимназију 

„Таковски устанак“. Завршио Филозофски факултет, Универзитета у Београду, група за 

историју. Као професор историје радио сам у ОШ „Бановић Страхиња“, Београд , ОШ 

„Краљ Петар I“, Београд, ОШ „Бошко Палковљевић Пинки“, Београд, Пета економска 

школа у Београду. Наведено ангажовање у овим школама је  у периоду од 1987. до 1998. 

године.  

Од јануара1998. запослен у Министарству просвете као школски надзорник за 

историју у Министарству просвете од јануара 1998. до марта 2000. год. у Одељењу за 

стручно-педагошки и управни надзор у Беоргаду.  

Директор Пете београдске гимназије од марта 2000. до марта 2001. године.   

 Начелник Одељења за стручно педагошки и управни надзор за основно 

образовање и васпитање у Министарству просвете од априла 2001. до јуна 2003. године. 

 Начелник Одељења за инспекцијски надзор од јуна 2003. до септембра 2005. 

године.  

Помоћник министра просвете  за средње образовање и васпитање од септембра 

2005. до јула 2011. године.  

Руководилац Групе за основно образовање и васпитање у Сектору за предшколско 

и основно образовање и васпитање од августа 2011. до јануара 2013. године. 

Руководилац групе за послове предшколског васпитања и образовања од јануара 

2013. До маја 2015. године. 

Самостални саветник на радном месту за професионални развој запослених у 

установама и за подршку образовању надарених и талентованих ученика од маја 2015. до 

септембра 2016. године. 

Учесник и реализатор обука и семинара са темама везаним за  образовање и 

васпитање како у Републици Србији тако и у европском образовном систему. Аутор два 

приручника за екскурзије и наставу у природи. Објављени текстови из области образовања 

и васпитања у специјалним издањима часописа у области образовања и васпитања. 

Учествовао као члан комисије на изради стандарда за крај обавезног образовања, 

образовни стандарди по нивоима за историју. Руководиои учествовао у раду група за 

израду закона и подзаконских аката из надлежноси министарства. Шест година преседник 

комисије за упис ученика у средњу школу, од школске 2006/7 до школске 2010/11 а од 

2002. до 2006 и од 2012 до 2014. члан исте комисије. Од стране OSCE са седиштем у БиХ, 

ангажован  на изради упоредне анализе просветих инспекција у региону. Анализа 

презенторвана на међународном скупу који је одржан у Сарајеву октобра 2014. године а 

којем су присуствовали руководиоци и просветне инспекције из седам земаља региона, 

као и просветни инспектори из ових земаља. 

Руководио пројектима из области средњег стручног образовања и васпитања и 

образовања одраслих, који су реализовани у сарадњи са Делегацијом ЕУ у Србији, 

средствима обезбеђеним у ИПА 2007 и 2008. 

Ожењен, супруга Љиљана,  ћерке Ивана и Милена. 

 


