
 

 

 

 

 

 

 

Др Саша Лазовић је рођен 3. фебруара 1980. године у Краљеву, где је завршио основну 

и средњу школу. Основне и последипломеске студије завршава на Физичком факултету 
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Иновационим центром, а од 2016. године и Лабораторијом за биомиметику, на 

Институту за физику у Београду. Руководио је пројектним задацима и потпројектима у 

оквиру основних и интегрисаних интердисциплинарних истраживања. Руководио је 

преносом технологија из науке у привреду на пројектима Иновационог фонда 

Републике Србије. 
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врхунским. Аутор је једног патента који је комерцијализован. Орджао је већи број 

предавања на међународним конференцијама. Рецензент је више од 30 радова у 

врхунским међународним часописима. Био је изабран за изузетног рецензента и члана 

Саветодавног панела часописа Journal of Physics D: Applied Physics. Евалуатор је за 

Европску комисију у оквиру Хоризонт 2020 програма. Био је рецензент, известилац или 

надизвестилац за више десетина предлога пројекта у оквиру Marie Skłodowska-Curie 

акција. 

Др Саша Лазовић је активно учествовао у имплементацији Пројекта подршке 

иновацијама у Србији на Институту за физику, финансираног из претприступних 

фондова Европске уније (IPA), а спроведеног у сарадњи Фонда за иновациону 

делатност и Светске банке. Члан је одбора HEPTech мреже за трансфер технологија 

подржане од стране ЦЕРН-а. Био је члан Радне групе Владе Републике Србије за 

праћење спровођења Националног акционог плана за примену Резолуције 1540 Савета 

безбедности Уједињених нација о спречавању ширења оружја за масовно уништавање и 
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