
БИОГРАФИЈА МС СТЕФАНА ДАМЈАНОВИЋА  

 

  Стефан Дамјановић, рођен је  20. 07. 1988. године у Приштини, на Косову и 

Метохији, Република Србија.   

По завршетку осмогодишње школе, 2003. године,  уписао је Богословију 

Светог Саве у Београду, као клирик митрополије Средње западно америчке, са 

благословом блаженопочившег митрополита Христифора (Ковачевића). 

 Богословију је  завршио 2007. године и  уписао Факултет „Свети Сава“ у 

Либертивилу  (САД), где је похађао прве две године, а затим  је студије наставио на 

Православном Богословском Факултету Универзитета у Београду. По завршетку 

основних академских студија, уписао је   Мастер  академске студије права на 

Пословном и правном факултету, Универзитета Унион „Никола Тесла“ у Београду, 

2016. године, где је 2017. године  одбранио завршни мастер рада на тему ,,Утицај 

Православне Цркве на спречавању кривичних дела”.  

Запослен је као свештеник Српске православне Цркве, у Епархији 

Шумадијској у Крагујевцу. Ожењен је и отац је једног детета. 

Прве литералне записе представио је наставницима Српског језика кроз 

Програме литерарне секције Основне школе ,,Филип Вишњић“ у Београду у коју је 

уписан као дете прогнаних са Косова и Метохије. Наставио је са писањем 

литералних радова и у Богословији „Свети Сава“, где је добио неколико 

Светосавских награда.  

После завршетка Богословије, као студент Факултета „Свети Сава“ у 

Либертивилу код Чикага у САД, почео се бавити озбиљнијим истраживачким 

радом, да би повратком у Београд, на трећој години студија Првославног 

Богословског Факултета 2011. године, боравио на четрдесетодневном истражива-

чком путовању по Египту. Циљ истраживачког путовања по Египту био је 

прикупљање материјалних и историјских доказа о избегличком боравку, пре две 

хиљаде година, Богородице Марије, њеног Сина Господа Исуса Христа, праведног 

Јосифа и његовог сина Јакова (касније апостола Јакова) у многим местима 

данашњег Египта.  

По повратку са истраживачког путовања, Стефан Дамјановић је као студент 

треће године студија, заједно са својим оцем Драганом, снимио документарни филм 

под називом ,,Пут Свете Породице по Мисиру“. Филм је премијерно приказан у 

великој свечаној сали Коларчеве задужбине у присуству високих званица СПЦ, 

Дирекције за Вере Владе Републике Србије, изабраних представника верног народа 

и медија, где је је од стране фимских критичара и публике добио високе оцене.  

Средином 2011. године у издању издавачке куће ,,Анастасија“ из Београда, 

објавио је први роман, под називом ,,Свети Стефан – први српски краљ“. Такође, 

2011. године, у здању издавачке куће ,,Цицера – Анастасија“ из Београда објавио је 

веома читану коауторску књигу (роман) под насловом ,,Тајна Тројице мудраца“. 

Друго издање ове коаторске књиге објавила је Издавачка кућа ,,Novomark” из 

Београда, 2014 године. 



Почетком 2013.године издавачка кућа Рад објавила му је роман под насловом 

,,Анђео из картонске кутије“ који је исте године Московска православна кућа 

превела на руски језик.  Крајем 2013. Године, издавчка кућа ,,Анастасија“ из 

Београда објавила је нови роман Стефана Дамјановићa под насловом ,,Симеон – 

отац Православних Срба“, чији су најзначајнији делови преведени на Грчки језик. 

На двонедељном студијском путовању истраживао је пут иконе Богородице 

Тројеручице од манастира Студенице до Хиландара. По повратку са студијског 

путовања, у издању  издавачке куће  ,,Цицера“ из Београда, објавио коауторски 

роман под насловом ,,Тројеручица – чудесни пут од Студенице до Хиландара“, који 

је доживео три издања од 2011. до 2015. године.  

У припреми коауторског романа под називом ,,Како је рођен Деда мраз“ 

боравио је на тромесчном студијском путовању (од почетка јуна до караја августа 

2014) где је истраживао пут Светог Николе у Патари и Миру у Анталија, у Турској. 

Коауторски роман је објављен у издању издавачке организације „Анастасија“ из 

Београда, 2015. године. 

Радећи на књизи ,,Косово и Метохија – Света српска земља“ више недеља 

истраживао је историјску, архивску, духовну, грографску и топографску грађу у 

бројним местима на Косову и Метохији. Књига је у издању издавачке куће „Цицеро 

Анастасија“ из Београд објављивана у више издања у периоду од 2011. до 2018. 

године.  

Током 2014. године, у недељнику ,,Svedok”, објавио је пет коауторских  

текстова, уз много илустрованих фотографија и у антерфилеима назначених записа 

догађаја из области духовности, који су представљали корисна сазнања 

историчарима, географима, топографима и онима који се баве истраживањима 

Фараонског Мисира и Старог века у Египту. У недељнику  ,,Svedok”, су 

објављивани истинити историјски и духовни записи о избегличном путу Свете 

Породице кроз Мисир, који су до тада били непознати научној, стручној и широј 

јавности. 

За нека од објављених дела МС Стефан Дамјановић је добио и значајна 

признања, међу којима истичемо: 

 За коауторску књигу ,,Богородица на Светој Гори“ и свеукупни допринос у 

истраживању пута Богородице Марије од луке Јафа код Тел Авива, преко Кипра до 

Атоса од 2007. до 2009. године, добио је велику Апостолску награду Кипарске 

Архиепископије, која му је уручена у Никозији. 

За роман ,,Анђео из картонске кутије“, издавачко предузеће ,,Рад“ из 

Београду наградило је Стефана Дамјановића посебним признањем за успешно 

литерарно дело у 2013. години. Те године је добио и Високо прознање Академије 

„Иво Андрић“, за изузетан подухват у књижевном стварлаштву за 2013.годину. 

Посебно признање за истраживачки рад о Косову и Метохији, добио је од Одбора за 

Косово и Метохију, 2019. године. 

МС Стефан Дамјановић је стални члан Удружења њижевника Србије од 2017 

године, Удружења новинара Србије и Међународног удружења новинара од 2018. 

Године, као и Асоцијације проналазача Србије, од 2018 године.  



 

Библиографија објављених научних и стручних радова 

МС Стефан Дамјановић 

 

А. Научни радови: 

 
1. Стефан Дамјановић. (2022).  Улога српске православне цркве у заштити националних 

интереса на косову и метохији у од 1945. до 1999., Баштина, Вол. 32, Свеска 57, (2022), 

стр. 373-388; УДК 94:323.1(=163.41) "1945/ 1999"(093.2) 71.222(497.115)"1945/1999"(093.2) 

DOI: https://doi.org/10.5937/bastina32-39339, ISSN 0353-9008 = Баштина (Приштина) 

COBISS.SR-ID 3404300 (М24). 

 

2. Стефан Дамјановић. (2019).  Улога Српске православне цркве у спречавању кривичних 

дела код верника, Зборник радова са међународног научног скупа “Привредноправни 

оквир и економски развој држава Југоисточне Европе”, 14. новембар 2019. године у Новом 

Саду (приредио Мирко кулић. – Нови Сада : Универзитет Привредна академија, Правни 

факултет за привреду и правосуће, 2019, стр. 636-652, Нови Сад : Фељтон, UDK: 

271.22(497.11):343; ISBN 978-86-6019-099-6, COBISS.SR-ID 331477767  (М33). 

 

3. Стефан Дамјановић. (2022).  Тhe Specificities of Tax Procedure as a Specific 

Administrative Procedure, Зборник радова са међународне тематске конференције 

“Мненаџмент и право 2022”, (Ур. Снежана Максимович), 16. септембар 2022, Београд: 

Универзитет МБ, Пословни и правни факултет (М33). 

 

 

 

Б. Романи и есеји: 

 

1. Дамјановић Д. Стефан. (2011). Свети Стефан - први српски краљ, роман, Анастасија, 

(181 стр). Београд: Цицеро, ISBN 978-86-88815-05-5 COBISS.SR-ID 184859148. 

 

2. Дамјановић Д. Стефан. (2011). Симеон (Немања) отац Срба), роман, Анастасија, (248 

стр). Београд: Цицеро, ISBN 978-86-88815-03-1, COBISS.SR-ID 184858380. 

 

3. Дамјановић Д. Стефан. (2013). Анђео из картонске кутије, роман (115 стр). Београд: 

Рад, ISBN 978-86-09-01056-9, COBISS.SR-ID 201917196. 

 

4. Дамјановић Драган, Дамјановић Стефан. (2009). Како је рођен деда мраз, Анастасија 

(64 стр). Београд: Цицеро, ISBN 978-86-912757-4-7, COBISS.SR-ID 171474444. 

 

5. Дамјановић Стефан, Дамјановић Драган. (2012). Пут свете породице - Journey of the 

Holy Family, CD документарни филм са истраживачког путовања по Египту,  Београд: 

Танасковић. 

 

https://doi.org/10.5937/bastina32-39339


6. Дамјановић Драган, Дамјановић Стефан. (2014). Тајна тројице мудраца, истраживачки 

роман (360 стр). Београд: Београд: Novomark, Панчево:Графос Интернационал, ISBN 978-

86-917041-5-5, COBISS.SR-ID 211242252. 

 

7. Дамјановић Драган, Дамјановић Стефан. (2011). Тројеручица: чудесни пут од Студенице 

до Хиландара, роман (92 стр). Београд: Анастасија, Београд: Цицеро), ISBN 978-86-912757-

1-6, COBISS.SR-ID 168257036. 

 

8. Дамјановић Драган, Дамјановић Стефан. (2012). Крај света саопштен у ,,мртвом“ 

Ефесу, надељник Сведок, Београд, ISSN 1450-8133, COBISS.SR-ID 47477762 (стручни рад). 

 

9. Дамјановић Стефан, Дамјановић Драган. (2013). Турци ресетовали Деда Мраза (Светог 

Николу), надељник Сведок, Београд, ISSN 1450-8113, COBISS.SR-ID 47477762 (стручни 

рад). 

 

 


