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Докторат    
Специјализација    

Мастер 1994 Медицински факултет Универзитета у 
Београду Медицина спорта 

Диплома 1986 Медицински факултет Универзитета у 
Сарајеву Медицинске науке 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1.  2007. г. Москва, семинар спортске медицине и анти-допинг семинар у организацији IAAF (Међународна 
организација атлетских федерација) 

2.  2008. г. Београд, Neuromuscular тејпинг, ВМА 

3.  2009. г. Darmstad, семинар за Делегате за допинг контролу-DCD, у организацији EAA (Европска атлетска 
асоцијација) 

4.  2013. г. Франкфурт, семинар за DCD, EAA 

5.  2015. г. Будимпешта, семинар за DCD, EAA 
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  
Укупан број цитата  
Укупан број радова са SCI (SSCI) 
листе 

  

Тренутно учешће на пројектима Домаћи Међународни 
Усавршавања   
Други подаци које сматрате релевантним:  
- Тренер за општефизичку припрему спортиста и то посебно у области исхране и суплементације 
- oд 2005 -2017 ради у Европској атлетској федерацији као делегат за допинг контролу 
- 2012 завршила едукацију у Београду и постала Бахова практичарка 
- 2017 саветница за Schuessler-ове соли и анализу лица коју је завршила у Центру Annah, Загреб. 

 



Др Весна Крџалић 

 

БИОГРАФИЈА  
 

Др Весна Крџалић је рођена 14.05.1961. године у Зеници, БиХ.  

Станује у Београду, Самјуела Бекета 6, СО Звездара. 

Медицински факултет у Сарајеву завршила је 1985. године и стекла назив доктор 
медицине. 

Специјалистички испит из медицине спорта положила је 1994. године на 

Медицинском факултету Универзитета у Београду и стекла звање „специјалиста медицине 
спорта“. 

 По завршеним основним студијама ради три године у Дому здравља у Зеници. Од 
1989. до 1997. године ради у ЈСД Партизан као лекар спортске медицине. Упоредо ради и у 
неколико кошаркашких клубова као лекар. 
 Од 1997. до 2003. живи и ради у Атини, у Грчкој и у Детроиту, САД као лични лекар 
једног кошаркаша.  

 Од 2005. до 2017. године ради у Европској атлетској федерацији као делегат за допинг 
контролу. 
 Године 2012. Завршава едукацију у Београду и постаје Бахова практичарка а 2017 и 
саветница за Schuessler-ове соли и анализу лица коју је завршила у Центру Annah у Загребу. 
 

 

Оцена педагошког рада кандидата  
 

Кандидат је одржао приступно предавање и оцењен је позитивно од стране ове 
комисије. 

 Комисија констатује да кандидат испуњава квантитативне обавезне услове за 
избор у звање предавача, наведене у Правилнику. 

 

Стручно-професионални допринос  

  

Од 1989. до 1997. године кандидат је радила у ЈСД Партизан као лекар спортске 
медицине. Упоредо је радила и у неколико кошаркашких клубова као лекар. 
 Од 1997. до 2003. Живела је и радила у Атини, у Грчкој и у Детроиту, САД као лични 
лекар једног кошаркаша.  

 

Допринос академској и широј заједници  
  

Од 2005. до 2017. године ради у Европској атлетској федерацији као делегат за допинг 
контролу. 
 Године 2012. Завршава едукацију у Београду и постаје Бахова практичарка а 2017 и 
саветница за Schuessler-ове соли и анализу лица коју је завршила у Центру Annah у Загребу. 
 


