
 

Наташа (Милорад) Станић – биографија (2022) 
 

 

stanic.natasa@gmail.com 

 

http://natasastanic.weebly.com/ 
 

www.linkedin.com/in/natasa-stanic-30b4632b/ 
 

+381 69 557 2077 

 

Ради као предавач у планетаријуму Астрономског друштва „Руђер Бошковић“ (од 

априла 2003) и као наставник физике у ОШ „Свети Сава“ на Врачару (од 2013. до 

данас) и Музичкој школи „Ватрослав Лисински“ у Београду (од 2017. до 2019).  
 

Докторску дисертацију одбранила је на Филозофском факултету Универзитата у 

Београду (јула 2016), под насловом: Природа ваншколских образовних 

активности у планетаријуму и њихов допринос унапређивању квалитета наставе 

географије и физике; магистарску тезу под насловом Промене облика профила 

спектралне линије Hβ  и структура емисионе области активне галаксије Akn120 

одбранила је на Математичком факултету Универзитета у Београду (јун 2002), где 

је и дипломирала на Катедри за астрономију, смер астрофизика (јул 1997). 
  

Радила је као истраживач приправник и стипендиста Астрономске опсерваторије 

у Београду (1998–2003), као директор Народне опсерваторије и Планетаријума 

Астрономског друштва „Руђер Бошковић“ (2004–2009) и као васпитач у Дому 

ученика „Јелица Миловановић“ (1999–2000).  
 

Коаутор је акредитованих семинара Галилејеви учитељи (2011–2014) и Звезда 

водиља – лидерство у образовању и његов значај за економски просперитет 

друштва (2012–2014). 
  

Oбјавила је три самосталне књиге: Мултиверзум љубави (књига поезије, 

самостално издање, 2014), научно-популарно издање Звездани градови – галаксије 

– путовање кроз време (Завод за уџбенике и наставна средства, 2004) и На 

хоризонту догађаја (књига поезије, Књиготека, 2002).  

 



Коаутор је на књигама:  АстролАгија (са др Милутином Тадићем, Завод за 

уџбенике и наставна средства, 2005); Како сам убио љубав (збирка изабраних 

кратких прича 20 аутора, Trablmejker, 2013) и Орфеј у дому (збирка песама 22 

аутора, Дом ученика „Јелица Миловановић“, 1997). 
 

У области образовања, популаризације астрономије и астрофизике објавила је 30 

научних радова у међународним и домаћим часописима  и учествовала на 15 

међународних и националних конференција (најзначајније од њих су Национална 

конференција астронома Србије - National Conference of Astronomers of Serbia 

2014, 2011, 2002; European Conference: Show Physics 2009, Geneve, Switzerland; 

World Conference in Communication Astronomy with Public, 2007, Athens, Greece and 

17th International Planetarium Society Conference, 2004, Valencia, Spain).  
 

Aутор је и покретач неколико значајних пројеката у области популаризације 

науке, од којих су најзначајнији: First mobile planetarium in Serbia (UNESCO 

donation 24.000 $, 2008), Модернизација београдског планетаријума 

(Министарство науке и технолошког развоја Републике Србије, 2008) и ТВ 

емисија  у области астрономског образовања Звездани детективи (TV Metropolis 

2007-2008). Сарадник је Радио Београда (од 1997) и Научне редакције РТС (од 

1999). 
 

Добитник је награде за специјалан допринос Међународне године астрономије 

2009 коју додељује Међународна астрономска унија; носилац је златне плакете 

Фотосавеза Србије (2007); добитник три прве награде за уметничку фотографију 

(Еко-фото Косјерић, 2008; Podravski salon umjetničke fotografije, 2007 и Fotogrupa 

5.6, 2007) и две књижевне награде (357 – Прича за трен, прва награда за кратку 

причу, 2011, и Кикиндске песничке стазе, трећа награда за поезију, 2001).  
 

 

 

 

 

 


