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Образовање:  

2008:  дипломирани биохемичар, Хемијски факултет 

2019: доктор биолошких наука, Биолошки факултет, наслов тезе: „Биолошко деловање полифенола нара (Punica 

granatum L.) напараметре оксидативног стреса и маснокиселински профил фосфолипида код особа са 

метаболичким синдромом“ 

Радно искуство: 

2012.-   Институт за медицинска устраживања (ИМИ), Универзитет у Београду 

Учешће на пројектима:  

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

                     унапређење исхране у Србији (ИИИ41030)  

 

Учешће на европским пројектима: 

  

2017-2022: EFSA “Подршка спровођењу национале дијетарне студије уз примену ЕУ методлогије: Истраживање 

исхране одраслих старости од 10 до 74 година“ „Podrška sprovođenju nacionalne dijetarne studije uz primenu EU Menu 

metodologije: Istraživanje ishrane odralih starosti od 10 do 74 godina” – “Support to National Dietary Surveys in 

Compliance with the EU Menu methodology (sixth support) “The adults’ survey”, including subjects from 10 to 74 years 

old“   

2017-2022: EFSA “Подршка спровођењу национале дијетарне студије уз примену ЕУ методлогије: Истраживање 

исхране одраслих старости од 3 месеца до 9 година“  -“Support to National Dietary Surveys in Compliance with the EU 

Menu methodology (sixth support) “The children’s survey”, including subjects from three months up to 9 years old”;  

2012-2016: „Ефекти биоактивних пептида и полифенола на кардиоваскуларно здравље код људи“-Beneficial effects 

of dietary bioactive peptides and polyphenols on cardiovascular health in humans” (akr. Bacchus; 2012-2016.; identification 

number 312090) 

Награде и призња за научни рад: 

Награда за нјабољи научноистраживачки рад „Др Јован Вучо“ за 2017. годину, Инситут за медицинска истажиавња, 

Универзитета у Београду, за “Consumption of pomegranate juice decreases blood lipid peroxidation and levels of 

arachidonic acid in women with metabolic syndrome”, Journal of Science Food and Agriculture 97, 6: 1798-1804 

Област научног интересовања: Нутритивна биохемија, масне киселине, метаболички синдром, метаболизам 

полифенола, оксидативни стрес 

Релевантне националне активности: 

2017- Одбор за жене у науци, Биохемијско друштво Србије, члан 

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