
Име и презиме:   Данијела Ристић-Медић        

Датум рођења:   7.8. 1967 год.  

Звање:   виши научни сарадник 

Група:   Група за нутритивну биохемију и дијетологију 

Центар изузетне вредности у области  

истраживања исхране и метаболизма 

Контакт:  danijelar@imi.bg.ac.rs   dristicmedic@gmail.com   

Образовање:  

1993:  доктор медицине 

1997:  магистар медицинских наука, Хигијена, Медицински факултет, Универзитет у Београду,  

           (научна област: Исхрана и метаболизам) 

2005:  специјализација-Интерна медицина, Медицински факултет, Универзитет у Београду 

2010:  доктор медицинских наука,  Медицински факултет, Универзитет у Београду 

           (научна oбласт: Исхрана здравих и болесних људи) 

2015:  Двогодишњи курс спортске исхране и суплементације  

2019:  уза специјализација- дијетотерапија, Медицински факултет, ВМА 

Учешће на пројектима:  

1996-2000:  Храна као морбогени и профилактички чинилац  

2001-2005:  Исхрана као фактор ризика, профилактички и терапијски фактор за здравље и масовне  

                     незаразне болести   популације   

2006-2010:  Развој нових терапијских поступака у превенцији и лечењу болести јетре-улога и механизам 

                     деловања   полинезасићених масних киселина  

2011-2019:  Биолошки механизми, нутритивни унос и статус полинезасићених масних киселина и фолата: 

                     унапређење исхране у Србији (ИИИ41030)  руководилац потпројекта – Исхрана и здравље 

2007-2013:  EURopean micronutrient RECommendations Aligned (EURRECA)–FP6-036196-2  EURRECA   

2013-2017:  Food-based solution for optimal vitamin D nutrition and health through the life cycle. FP7-613977-ODIN                     

2014-2015:  Профил масних киселина и садржај транс масних киселина у базама података о саставу 

                     намирница у традиционалној храни као смерница ка здравијем избору хране нашег   

                     становништва (ТРАДИФА)- руководилац пројекта билатералне сарадње са Словенијом  

2015-2017:  Исхрана, нутритивни статус, кардиоваскуларни коморбидитет и квалитет живота код пацијената  

                     са предијализном хроничном бубрежном инсуфицијенцијом и на хемодијализи MFVMA/8/15-17  

2019-данас:COST CA17117 - Evidence-based Research in Clinical Health Research – MC Substitute RS 

Радно искуство:  

Институт за медицинска истраживања у Београду, Универзитет Београду од 1995 године. Консултант у области 

исхране у Центру. 

Област научног интересовања: Нутритивна биохемија, масне киселине, гојазност, хиперлипидемије, 

метаболички синдром, метаболизам јода и витамина д, дијетотерапија, мета-анализе (h-index:12, цитираност 484)  

Остале активности:  

2012-данас: секретар Етичког одбора  Института за медицинска истраживања 

2012-данас: предавач на КМЕ, рецензент водећих међународних часописа 

2013-данас: гостујући предавач на Хемијском факултету  Универзитет у Београду, студијски  програм Биохемија 

2014-2019:   предавач на докторским студијама Биологија, модул-Интегрисане науке о исхрани, предмет:  

                      Биолошка основа  метаболичког синдрома, Биолошки факултет,  Универзитет у Београду  

2016-данас: члан Извршног савета Друштва за Исхрану Србије 

2016-данас: члан Етичког одбора Хемијског факултета, Универзитета у Београду 

2020-данас Члан је радне групе Европске Федерације за исхрану:“Improved Standards in Science on Nutrition“. 

Чланства у друштвима: Српско друштво за исхрану, Друштво физиолога Србије, Друштво Биохемичара Србије, 

Удружење за медицину спорта Србије, Српска асоцијације за проучавање гојазности, World federation of obesity, 

International Society for the Study of Fatty Acids and Lipids (ISSFA), Српско лекарско друштво-секције за 

ендокринологију, члан је лекарске коморе.  
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