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Образовање:
 Универзитет у Београду, Медицински факултет

        Основне академске студије, дипломирао 2004
 Универзитет у Београду, Медицински факултет

        Специјализација из психијатрије, завршни испит 
положио јануара 2013

 Универзитет у Крагујевцу, Медицински факултет
         Докторске академске студије

 Апробација (Дозвола) за рад у медицинској струци 
(лекар) у Немачкој, добијена у мају 2022

Радно искуство:  Клиника за психијатријске болести „Др Лаза 
Лазаревић“, Београд                         2006 – 2019 
(Ургентна психијатријска служба, дневна болница, 
помоћник директора за едукацију и усавршавање 
запослених)

 Институт за реуматологију КЦС, Београд      2005-2006 
 Интернистичка ординација „Вита максима“  2005-2008
 КБЦ Звездара, Београд (приправнички стаж)  2004-2005

Oбуке:  Завршена Летња школа за неуропсихофармакологију у 
Оксфорду (ECNP, Oxford 2013)

 Завршен ECNP Семинар (Новембар 2014, Ечка)
 Завршена едукација о менталном здрављу у заједници 

(Софија, 2007)
 Завршен семинар “кардиопулмонална-церебрална 

реанимација” (Хитна медицинска помоћ, 2008)
 Овлашћени допинг контролор за узорковање урина, 

Антидопинг агенција Србије (од 2005. године)

Рад у спорту: - Овлашћени допинг контролор Антидопинг агенција 
Србије (од 2005. године)

- Учесник Олимпијских игара у Лондону 2012. године, као 
члан антидопинг тима Организационог комитета 
Олимпијских игара 

- Од 1995-2007. године - кошаркашки судија републичког 
ранга, а затим члан здравствене подкомисије судијске 
комисије КСС 

- Од 2006-2012. године - тимски лекар у кошаркашким 
тимовима КК ФМП, КК Црвена Звезда

- вишегодишње међународно искуство рада (шеф допинг 
контроле на Универзијади 2009, Европска и Светска 
првенства)

- акредитовани допинг контролор Европске кошаркашке 
федерације (FIBA Europe),

- Учешће на пројекту „Процена укупног психофизичког 
здравља и превентивни приступ код припадника 
Специјалне антитерористичке јединице" 



- Активни члан Удружења психијатара Србије и Удружења 
за медицину спорта 

Рад на психолоској 
припреми спортиста

- Активна сарадња са Олимпијским комитетом Србије, као 
и појединачним савезима у припреми спортиста за 
Олимпијске игре:

- Рвачки савез Србије (од 2015-2020 ментални тренер у 
Репрезентацији Србије, учесник Олимпијских игара у Рио 
де Жанеиру 2016. као део тима (златна олимпијска 
медаља), као и неколико Европских и светских првенстава

- Стељачки савез Србије (од 2016 ментални тренер 
спортисткиње која је светска првакиња, вишеструка 
освајачица медаља на свим великим такмичењима, прва 
олимпијска квота за Србију у циклусу „Париз 2024“

- Атлетски савез Србије (рад са спортистом који је био 
освајач медаље на светском првенству)

- Рад на менталној припреми спортиста националног и 
интернационалног ранга од 2015. године

Списак релевантних радова:

1. Curcic D  , Stojmenovic T, Djukic-Dejanovic S, Dikic N, Vesic-Vukasinovic M, Radivojevic

N, Andjelkovic M, Borovcanin M and Djokic  G.  ˝Positive impact of prescribed physical

activity on symptoms of schizophrenia: Randomized clinical trial”. Psychiatria danubina,

Acceptance May 23rd 2016.  

2. Vukasinović-Vesić M  , Andjelković M, Stojmenović T, Dikić N, Kostić M, Curcić D. Sweat

rate  and  fluid  intake  in  young  elite  basketball  players  on  the  FIBA  Europe  U20

Championship. Vojnosanit Pregl. 2015 Dec;72(12):1063-8. 

3. Stojmenović  T,  Ćurčić  Đ,  Vukašinović-Vesić  M,  Anđelković  M,  Dikić  N,  Kostić  –

Vučićević M, Baralić  I,  Jakovljević  V,  Živković V.  Changes in  maxima oxygen uptake

during growth and development in girls who actively participate in basketball and in non-

athletes girls: a longitudinal study. Vojnosanit Pregl. 2016 OnLine-First 

4. Ćurčić  Đ  ,  Ćurčić  M:  Sindrom  izgaranja  kod  zaposlenih  u  Specijalnoj  bolnici  za

psihijatrijske  bolesti  “Dr  Laza  Lazarević”  Engrami  -  časopis  za  kliničku  psihijatriju,

psihologiju i granične discipline 2009, vol. 31, iss. 3-4, pp. 19-28 

5. Curcic D  , Biljetina Z, Curcic Dj, Suzic J. Mazic S..  Correlation between muscular tissue

percentage in lower limbs and vertical jump in elite female athletes. Godišnjak Fakulteta

sporta i fizičkog vaspitanja, iss. 13, pp. 40-41, 2005 

6. Biljetina  Z,  Curcic  Dj,  Suzic  J.  Mazic  S.  Correlation  between  body  composition  and

physical fitness in female adults. Godišnjak Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, iss. 13,

pp. 44-45, 2005 


