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Име: Миљан 

  

Презиме: Лазовић 

  

Датум рођења: 14.6.1993. 

  

Држављанство: Српско 

  

Пол: Мушки 

  

Адреса:  

Хвјездославова 69, Стара Пазова 

Телефон: 022/315 - 546 

Мобилни: 069/1406 - 193 

Имејл: miljanlazo93@gmail.com 

 

Стечено звање: 

 

Дипломирани теолог – BTh (Bachelor of Theology) 

Мастер теолог и религиолог – M. Th. R. (Master of Theologian 

and religious scientist) 

 

 

 

 

 

Кључне квалификације: 

 

 

1. Дипломирани теолог – Општи смер, Богословско – катихетски (професорски 

смер), Православни Богословски факултет Универзитета у Београду.  

2. Мастер теолог и религиолог – Постдипломске студије на религиолошском 

мастер програму, Православни Богословски факултет Универзитета у Београду.  

3. Постдипломац на Правном факултету Универзитета у Београду на одсеку за 

Правно - историјске науке, под-модул: Државно – историјски, (у току): 

4. Докторанд на другој години докторских студија на Православном Богословском 

факултету Универзитета у Београду. Студијски програм: докторске академске 

студије теологије. (у току); 

      5.   Специјалистичке студије, факултет Политичких наука Универзитета у Београду, 

             програм иновације знања: упоредне религије (политикологија), (у току);  

      6.    Контекст школа страних језика у Београду, (у току); 

 

 



Теме завршних радова: 

 

Дипломски рад: Педесетница – силазак Духа Светог на апостоле – Философски и 

теолошко - егзегетски приступ (Теолошки факултет); 

Мастер рад: Актуализација хришћанских вредности у савременом друштву – контекст: 

брак, породица и васпитање деце (Теолошки факултет); 

Мастер рад: Финансирање цркава и верских заједница и принцип секуларности у 

правном поретку Републике Србије – са освртом на грчки и немачки модел (Правни 

факултет – у току); 

Специјалистички рад: Вахабизам између религије и тероризма (Факултет Политичких 

наука - у току); 

Докторска дисертација: Асистирано самоубиство и еутаназија – мултудисциплинарни 

приступ проблему (медицински, кривично – правни, биоетички и  теолошки аспект – у 

току); 

 

 

Образовање: 

 

 

• 2008. Основна школа ,,Бошко Палковљевић – Пинки“, Стара Пазова; 

• 2012. Гимназија ,,Бранко Радичевић“, Стара Пазова; 

• 2016. Основне студије, Православни Богословски факултет Универзитет у 

Београду; 

• 2017. Постдипломске студије, Православни Богословски факултет Универзитет 

у Београду; 

• 2017. Контекст школа страних језика у Београду (у току); 

• 2018. Докторске студије, Православни Богословски факултет Универзитет у 

Београду  ( у току); 

• 2019. Постдипломске студије, Правни Факултет Универзитет у Београду (у 

току); 

• 2020. Специјалистичке студије, факултет Политичких наука Универзитета у 

Београду (у току); 

 

 

 

Објављени научни радови: 

 

- Објављен рад: ,,Вахабизам као терористички покрет“ у научно – теолошком часопису 

САБОРНОСТ – Теолошки годишњак М51 вредности. 

 

 



Ваннасавне активности (стручне конференције и семинари): 

 

- 2016. учешће на пројекту ,,Инволвираност младих у међурелигијском дијалогу“ у 

региону, Сарајево. Похваљен за најбољи одржани говор на овом пројекту. 

 

Стипендије:  

 

1. Стипендиста Канцеларије за управу и сарадњу са Црквама и верским заједницама 

Министарства правде Републике Србије; 

2. Стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике 

Србије; 

3. Стипендиста Митрополије црногорско-приморске; 

4. Стипендиста Општине Стара Пазова младим талентима у области образовања; 

5. Стипендиста манастира Острог; 

6. Стипендиста Савеза студената Београда за бесплалтно учење страних језика; 

7. Стипендиста Општине Стара Пазова  младим талентима - за најбољег студента 

Општине Стара Пазова; 

8. Стипендиста Правног факултета – 100 стипендија Правног факултета Универзитета у 

Београду; 

9. Стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја за стипендирање 

студената докторских академских студија и укључивање у рад акредитованих 

научноистраживачких организација; 

 

Језици: 

 

Језик Говор Читање Писање 

Енглески Добар Добро Добро 

 

Положени испита из страних језика на факултету: 

 

- Енглески језик; 

- Руски језик; 

- Црквенословеснки (старословески) језик; 

- Грчки језик; 

- Старогрчки језик; 



Сертификати и завршени курсеви из Енглеског језика по CEFR нивоима, 

(Common European Framework of Reference): 

 

- A2.1. - Elementary; 

- A2.2. - Elementary; 

- B1.1.1. - Pre - intermediate; 

- B1.1.2. - Pre - intermediate; 

- B1.2.1. - Intermediate; 

- B1.2.2. - Intermediate; 

- B2.1. – Upper intermediate; 

- B2.2. - Upper - intermediate (у току); 

 

Чланство: 

 

- Почасни члан Народне библиотеке ,,Доситеј Обрадовић“ Стара Пазова; 

- Лагуна клуб читалаца; 

 

Област истраживања: 

 

- Теологија, право, политикологија, философија, религиологија, културологија, 

биомедицинска етика; 

 

 

Ужа специјалност научниг истраживања: 

 

- Еклисијастичко/државно – црквено право; 

- Биомедицинска етика: 

- Хришћанска социологија: 

 

 

Радно искуство: 

 

- 2020 - Научни истраживач приправник (Research Trainee) - Институт за европске 

студије; 



Остало: 

 

• Одликован бројним наградама на такмичењима из спорта и за одличан успех у 

току основношколског и средњешколског образовања; 

• 2015/2016 - Изабран за најбољег студента Општине Стара Пазова, учешће у 

емисији ,,Они су најбољи“. 

• 2016 - Студент генерације, Основне Студије, Православни Богословски факултет 

Универзитет у Београду (проглашен на Светосавској академији); 

• 2016/2017 - Најбољи студент Општине Стара Пазова. 

• 2017/2018 - Најбољи студент Општине Стара Пазовa. 

• 2018/2019 - Изабран за најбољег студента Општине Стара Пазова, учешће у 

емисији ,,Добар пример“. 

• 2015 – 2020 - Најбољи студент Митрополије црногорско – приморске; 

• 2020 - Учешће на Васељенском радију – Светигора у  Подгорици, тема: 

црногорски сценарио/научна истраживања; 

 


