
 

Наставно-научном већу  

Факултета медицинских наука  

Универзитета у Крагујевцу 

 
 

(Свака рубрика мора бити попуњена) 

(Ако нема података, рубрика остаје празна али назначена)  

 

I      ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 

 

1. Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке: 

       Одлука Декана Факултета медицинских наука, Универзитета у Крагујевцу, број 01-8885/2, од 24.08.2022. године 

2. Датум и место објављивања конкурса: 

      Огласне новине „Послови“, број 1002-1003, од 31.08.2022. године 

3. Број сарадника који се бира, звање и назив уже научне области за коју је расписан конкурс: 

      Једног сарадника у звању асистента за ужу научну област Интерна медицина 

4. Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже научне области за коју је изабран у 

звање и установа у којој је члан комисије запослен: 

1. Проф. др Наташа Здравковић, ванредвни професор за ужу научну област Интерна медицина Факултета 

медицинских наука Универзитета у Крагујевцу 

2. Проф. др Мира Веселиновић, ванредвни професор за ужу научну област Интерна медицина Факултета медицинских 

наука Универзитета у Крагујевцу 

3.    Проф. др Дејан Петровић, редовни професор за ужу научну област Интерна медицина Факултета медицинских 

наука Универзитета у Крагујевцу 

5. Пријављени кандидати: 

1. др Јелена Живић 

2. др Анита Ивошевић 

II      БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ I 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме: 

       Јелена, Жива, Живић 

2. Датум и место рођења: 

       08.11.1990. године, Приштина 

3. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског програма (студијска група), 

просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски назив:  

2009-2015. године, Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинсих наука, Интегрисане академске студије медицине, 

просечна оцена 9.17, доктор медицине 

4. Година уписа докторских академских студија, универзитет, факултет,  научна област: 

        2015. година, Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Имунологија, инфекција и инфламација 

5. Година студија (статус на докторским академским студијама):   

        Трећа година докторских академских студија 

6. Датум полагања усменог докторског испита и оцена: 

       18.04.2018. године - оцена 8 

7. Наслов докторске дисертације, датум пријаве и одбране и стечено научно звање: 

        „Инфекција Helicobacter-ом pylori и клинички, имунски и патохистолошки параметри код оболелих од улцерозног 
колитиса“, тема пријављена 14.06.2019. године 
8. Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских студија, универзитет, факултет, назив студијског 

програма, просечна оцена током студија, научна област и стечени академски назив: 

      2016-2022. године, Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Специјалистичке студије из Интерне 

медицине, оцена одличан, стечено звање специјалиста интерне медицине 

9. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: 

 

10. Педагошко искуство: 

1. у периоду од 05.09.2018. до 24.12.2019. године, Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинксих наука, за ужу 

научну област Интерна медицина у звању истраживача - приправника 

2. у периоду од 25.12.2019. до -. Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинксих наука, за ужу научну област 

Интерна медицина у звању истраживача – сарадника  
 

III ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ 

РЕЗУЛТАТИ НАУЧНОГ РАДА 
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1. Остварени резултати кандидата категорије 20 (аутор(и), наслов рада, часопис, година издавања, волумен (број):стране 

од-до): 

a) укупно у ранијем периоду 

б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање 

 

2. Остварени резултати кандидата категорије 50 (аутор(и), наслов рада, часопис, година издавања, волумен (број):стране 

од-до): 

a) укупно у ранијем периоду (4) 

 

1. Živić J, Jovanović M, Živić Ž, Zdravković N. Secondary malignant stomach melanoma. Ser J Exp Clin Res. 2019; doi: 

10.2478/sjecr-2018-0005. M51 

2. Živić M, Živić J, Živić Ž, Zdravkovic N. Oral manifestations of Celiac disease. Ser J Exp Clin Res. 2019; doi: 

10.2478/sjecr-2019-0009. M51 

3. Zdravkovic N, Živić M, Živic Ž, Mijailović M, Živić J. Enteropatic arthritis – the first manifestation of a progressive 

de novo Chron’s disease and therapeutic approach – case report. Ser J Exp Clin Res. 2019; doi: 10.2478/sjecr-2019-

0007. M51 

4. Živić J, Radovanović D, Spasić M, Zdravković N. Ekstraintestinalne manifestacije na oku kod pacijenata sa 

inflamacijskim bolestima creva. Med Čas (Krag) 2017; 51 (1): 22-26. M52 

 

b) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање (3) 

 

1. Zdravković N, Bradic J, Živić J, Vekic B, Bolevich S, Jakovljevic V. The efficacy and tolerability of Avaricon®hemor 

medical preparation in the treatment of hemorrhoids compared to placebo – a prospective double blind randomized 

clinical study. Med Pregl 2019; doi.org/10.2298/MPNS1912339Z. M51  

2. Lugonja S, Živic J, Zdravković N. Clinical characteristics of rotavirus-induced gastroenteritis in infants. Ser J Exp 

Clin Res. 2019; doi: 10.2478/sjecr-2020-0003. M51 

3. Živić J, Živić M, Živić Ž, Grbović V, Zdravkovic N. Predominant symptoms and the role of upper endoscopy in 

functional dyspepsia. Ser J Exp Clin Res. 2022; doi: 10.2478/sjecr-2022-0004. M51 

 

II БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 2 

 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме: 

      Анита, Славољуб Ивошевић 

2. Датум и место рођења: 

       09.06.1988.год., Крагујевац 

3. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског програма (студијска група), 

просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски назив:  

      2007.-2013. год. Факултет медиицнких наука, Универзитет у Крагујевцу, Интегрисане академске студије медицине, 

9.36, доктор медицине 

4. Година уписа докторских академских студија,универзитет, факултет, научна област: 
      2013.год. Универзитет у Крагујевцу Факултет медицинских наука, Клиничка и експериментална Интерна медицина 

5. Година студија (статус на докторским академским студијама):  
      3. година студија 

6. Датум полагања усменог докторског испита и оцена: 
      22.07.2016.год. оцена 9 

7. Наслов докторске дисертације, датум пријаве и одбране и стечено научно звање: 
      Прогностички значај експресије матрикс металопротеиназа 2, 9 и 14  код  локално одмаклог немикроцелуларног 

карцинома плућа, датум пријаве 06.06.2018.год. 

8. Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских студија, универзитет, факултет, назив студијског 

програма, просечна оцена током студија, научна област и стечени академски назив: 
      2015.-2022.год., Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Специјалистичке студије из Интерне 

медицине, специјалиста Интерне медицине. 

9. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: 
 

10. Педагошко искуство: 

1. од 08.12.2014. до 08.12.2015. године, Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Интерна 

медицина, сарадник у настави  

2. од 08.01.2016. до 08.01.2017. године, Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Интерна 

медицина, сарадник у настави  

3. од 26.01.2017. до 26.01.2020. године, Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Интерна 

медицина, истраживач приправник  
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4. од 26.12.2019. до -. Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Интерна медицина, истраживач 

сарадник 

 

III ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ 

РЕЗУЛТАТИНАУЧНОГ РАДА 
 

3.    Остварени резултати кандидата категорије 20 (аутор(и), наслов рада, часопис, година издавања, волумен (број):стране 

од-до): 

a) укупно у ранијем периоду (5): 

 

1. Radunović А,  Košutić M, Vulović М, Milev B, Janjušević N, Krulj V, Ivošević A. Illizarov method as limb salvage in 

treating of massive femoral deffects after failed tumor arthroplasty.Vojnosanitetski Pregled 2016;73 (8): 779–782   М23 

IF 0.367 

2. Živanović Mačužić I, Vulović M, Vojinović R, Jovanović N, Radunović A,  Milev B, Cvetković A, Stojiljković M, 

Milošević B, Ivošević A, Aksić M, Simović A, Jeremić D. The Bohler՚s angle in population of Central Serbia-a 

radiological study. Vojnosanitetski pregled; 2018; 75(3): 241–245.  М23, IF 0.418 

3. Iric Cupic V, Davidovic G, Petrovic M, Ivosevic A, Janjic V, Simic I, Vucic R, Zdravkovic V, Milanov S, Matovic M, 

Ignjatovic DV, Ignjatovic SV. The effects of neuroleptics on regional and global parameters of left ventricular function 

assessed by 3D-echocardiography and radionucleide ventriculography. Acta Poloniae Pharmaceutica Drug Research. 

2017; 74 (6):1921-28. M23,  IF 0.884  

4. Irić-Ćupić V, Ivošević A, Davidović G, Simić I, Zdravković V, Vučić R, Ignjatović V, Ignjatović V. Differences 

between Men and Women in Response to Antiplatelet Drugs in Patients with Coronary Artery Disease on Dual 

Antiplatelet Therapy. Transylvanian Review 2017; XXV(14): 3469-77. M23, IF 0.045 

5. Ivošević A, Meta-Jevtović I, Ćupurdija V, Čekerevac I, Radunović A, Jovanović M, Vulović M, Spasić M, Petrović M. 

Bochdalek hernia in adults: Case report. Vojnosanit Pregl. 2018; 75(6): 628–631.  M23, IF 0.418 

 

b) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање 2 

 

1. Milovanovic V, Topic A, Milinkovic N, Lazic Z, Ivosevic A, Radojkovic D, Divac Rankov A. Association of the 

methionine sulfoxide reductase A rs10903323 gene polymorphism wih functional activity and oxidative modification 

of alpha-1-antitrypsin in COPD patients. Pulmonology 2021, DOI: 10.1016/j.pulmoe.2021.09.003, M 22, IF:9.216 

2. Topic A, Milovanovic V, Lazic Z, Ivosevic A, Radojkovic D. Oxidized Alpha-1-Antitripsin as a Potentital Biomarker 

Associated with Onset and Severity of Chronic Obstructive Pulmonary Disease in Adult Population. COPD 2018; 

DOI:10.1080/15412555.2018.1541448, M 22, IF: 2.503 
 

4.    Остварени резултати кандидата категорије 50 (аутор(и), наслов рада, часопис, година издавања, волумен (број):стране 

од-до): 

а)  укупно у ранијем периоду (3) 

  

1. Ivošević A, Miletić N, Vulović M, Vujković Z, Ćetković S, Škrbić R, Stojiljković M. Mechanism and clinical importance 

of respiratory failure indused by anticholinesterases. Ser J Exp Clin Res. 2017;18(4):349-355. M51 

2. Todorovic Z, Jovanovic M, Todorovic D, Ivosevic A, Markovic M, Radovanovic D, Danijela J, Cemerikic V, Djurdjevic 

P. Extramedullary involment of lymph nodes in multiple myeloma. Ser J Exp Clin Res. 2017;18(3):257-261. M51 

3. Jeremić D, Vulović M, Živanović-Mačužić I, Ivošević A, Grbović V, Sekulić I, and Đorđević D. Anatomy parameters of 

acetabulum in heavy vehicles operators. Ser J Exp Clin Res. 2017;18(3):221-225. M51 
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IV АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА 

 

Кандидат др Јелена Живић је стекла диплому о високом образовању на Медицинском факултету, Универзитета 

у Крагујевцу 24.09.2015. године са просечном оценом 9,17. Специјалистичке студије из интерне медицине на 

Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу започела је 04.11.2016. године и завршила 15.06.2022. 

године са одличном оценом. Студент је треће године Докторских академских студија на Факултету медицинских 

наука Универзитета у Крагујевцу, смер Имунологија, инфекција и инфламација, усмени докторски испит је 

положила 18.04.2018. године оценом 8. Др Јелена Живић је од маја 2016. године до септембра 2018. године, била 

ангажована као фацилитатор на предмету Интерна медицина, од септембра 2018. године до фебруара 2019. 

године у својству истраживача приправника, а затим од децембра 2019. године у својству истраживача  

сарадника за ужу научну област Интерна медицина на Факултету медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу. До сада је као аутор/коаутор објавила: један рад у научном часопису категорије М52 у којем је први 

аутор, шест радова у научним часописима категорије М51 од којих је у једном први аутор. 

 

Кандидат др Анита Ивошевић је стекла диплому о високом образовању на Медицинском факултету, 

Универзитета у Крагујевцу 19.09.2013. године са просечном оценом 9,36. Специјалистичке студије из интерне 

медицине на Медицинском факултету Универзитета у Крагујевцу започела је 01.12.2015. године и завршила 

23.02.2022. године. Студент је треће године Докторских академских студија на Факултету медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу, смер Клиничка и експериментална интерна медицина, усмени докторски испит је 

положила 22.07.2016. године оценом 9. Др Анита Ивошевић је од децембра 2014. године до јануара 2017. године 

била ангажована најпре у својству сарадника у настави, од јануара 2017. године до маја 2019. године у својству 

истраживача приправника, а од децембра 2019. године у својству истраживач сарадник за ужу научну област 

Интерна медицина на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу. До сада је као аутор/коаутор 

објавила: два рада у научним часописима категорије М22, пет радова у научним часописима категорије М23 од 

којих је у једном први аутор, три рада у научним часописима категорије М51 од којих је у једном први аутор. 
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V МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ СВАКОГ КАНДИДАТА 

ПОЈЕДИНАЧНО 

На конкурс за избор једног сарадника у звању асистента за ужу научну област Интерна медицина, пријавила су 

се два кандидата: др Јелена Живић и др Анита Ивошевић. 

 

Кандидат др Јелена Живић испуњава све услове прописане Законом о високом образовању и Статутом Факултета 

медицинских наука Универзитета у Крагујевцу:  

• завршене Интегрисане академске студије медицине са просечном оценом 9,17 

• студент је треће године Докторских академских студија са положеним усменим докторским испитом и 

остварених 120 ЕСПБ 

• одобрена јој је тема докторске дисертације под називом „Инфекција Helicobacter-oм pylori и клинички, 

имунски и патохистолошки параметри код оболелих од улцерозног колитиса 

• завршена специјализација из области Интерна медицина 

• педагошко искуство 

• један рад у научном часопису категорије М52 као први аутор, шест радова у научним часописима категорије 

М51 од којих је у једном први аутор и шест радова у научним часописима категорије М64. 

 

Кандидат др Анита Ивошевић испуњава све услове прописане Законом о високом образовању и Статутом 

Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу:  

• има укупну просечну оцену већу од осам на завршеним основним студијама  

• студент је треће године Докторских академских студија са остварених 120 ЕСПБ  

• положила је усмени докторски испит  

• одобрена јој је тема докторске дисертације под називом „Прогностички значај експресије матрикс 

металопротеиназа 2.9 и 14 код узнапредовалог немикроцелуларног карцинома плућа“ 

• завршена специјализација из области Интерна медицина 

• педагошко искуство 

• два рада у научним часописима категорије М22, пет радова у научним часописима категорије М23 од којих 

је у једном први аутор, три рада у научним часописима категорије М51 од којих је у једном први аутор. 

 

 

 

НАПОМЕНА: Потребно је експлицитно навести да ли или не сваки кандидат појединачно испуњава услове за 

избор у звање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ 
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На конкурс за избор једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Интерна медицина пријавилa су 

се два кандидата: др Анита Ивошевић и др Јелена Живић. 

 

На основу увида у конкурсну документацију, Комисија је закључила да према Закону о високом образовању и 

Статуту Факултета медицинских наука, Универзитета у Крагујевцу, обa кандидата испуњавају услове за избор у 

звање асистента за ужу научну област Интерна медицина.  

 

Комисија позитивно оцењује научно-истраживачки и стручни допринос, педагошке способности кандидата др 

Јелене Живић. Комисија закључује да др Јелена Живић испуњава све услове утврђене Законом о високом 

образовању и Статутом Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за избор сарадника у звање 

асистента, као и да је показала стручни допринос учешћем у досадашњем научно истраживачком раду. Комисија 

предлаже Наставно-научном већу Факултета медицинских наука у Крагујевцу да изабере др Јелену Живић у 

звање асистента за ужу научну област Интерна медицина.  

 

 

 

 

 

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

 

1. Проф. др Наташа Здравковић, 

ванредни професор за ужу научну област Интерна медицина 

                Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, председник 

 

 

__________________________________________________ 

 

 

 

2. Проф. др Мира Веселиновић, 

ванредни професор за ужу научну област Интерна медицина 

    Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, члан 

 

 

____________________________________________________ 

 

 

3. Проф. др Дејан Петровић, 

редовни професор за ужу научну област Интерна медицина 

      Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, члан 

 

 

___________________________________________________ 

 

 

НАПОМЕНА: Извештај се пише на обрасцу, навођењем кратких одговора, са валидним подацима, без 

непотребног текста.  

Члан комисије који не жели да потпише извештај јер се не слаже са мишљењем већине чланова комисије, 

дужан је да унесе у извештај образложење, односно разлоге због којих не жели да потпише извештај. 
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VII ТАБЕЛА-САЖЕТАК 

др Јелена Живић AСИСТЕНТ (ПРВИ ИЗБОР) 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 

 Остварено Испуњава услов 

Обавезни 

услови 

На завршеним претходним нивоима студија 

укупна просечна оцена (најмање осам) 
9.17 ДА 

Студент треће године докторских академских 

студија са остварених 120 ЕСПБ 
Да ДА 

Специјализација из одговарајуће области 

(важи само за клиничке предмете) 
Да ДА 

Смисао за наставни рад 

(педагошко искуство) 
Да ДА 

2. ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

Алтернативни 

обавезни 

услови 

(један од) 

3 рада из научне области за коју се бира 

категорије минимум М51 на једном од 

водећих светских језика (у једном раду први 

аутор) 

6 М51/2 ДА 

1 рад категорије М20 из научне области за 

коју се бира 
  

VII   ТАБЕЛА-САЖЕТАК 

др Анита Ивошевић AСИСТЕНТ (ПРВИ ИЗБОР) 

1. ОПШТИ УСЛОВИ  

 Остварено Испуњава услов 

Обавезни 

услови 

На завршеним претходним нивоима студија 

укупна просечна оцена (најмање осам) 
9,36 ДА 

Студент треће године докторских академских 

студија са остварених 120 ЕСПБ 
Да ДА 

Специјализација из одговарајуће области (важи 

само за клиничке предмете) 
Да ДА 

Смисао за наставни рад 

(педагошко искуство) 
Да ДА 

2. ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/diploma.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/potvrda%20o%20doktroskim%20studijama.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/8,%209%20MAGISTERIJUM,%20SPECIJALIZACIJA/uverenje%20o%20specijalizaciji.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/10.%20PEDAGOSKO%20ISKUSTVO/potvrda%20o%20profesionalnom%20kruzenju.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/M51-3.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/asistent%20(prvi%20izbor)%20Anita%20Ivosevic/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/5,%206,%207,%208,%209%20i%2010.%20DIPLOME-%20FAKULTET,%20MAGISTERIJUM,%20DOKTORAT,%20(SUB)SPECIJALIZACIJA/diploma.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/asistent%20(prvi%20izbor)%20Anita%20Ivosevic/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/5,%206,%207,%208,%209%20i%2010.%20DIPLOME-%20FAKULTET,%20MAGISTERIJUM,%20DOKTORAT,%20(SUB)SPECIJALIZACIJA/Anita%20Ivosevic-Potvrda%20doktorske.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/asistent%20(prvi%20izbor)%20Anita%20Ivosevic/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/5,%206,%207,%208,%209%20i%2010.%20DIPLOME-%20FAKULTET,%20MAGISTERIJUM,%20DOKTORAT,%20(SUB)SPECIJALIZACIJA/uverenje%20specijalista.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/asistent%20(prvi%20izbor)%20Anita%20Ivosevic/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/4%20i%2013.%20PODACI%20O%20ZAPOSLENJU/potvrda%20profesionalno%20kretanje.jpg
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Алтернативни 

обавезни 

услови 

(један од) 

3 рада из научне области за коју се бира 

категорије минимум М 51 на једном од водећих 

светских језика (у једном раду први аутор) 

7М20 

3М51/1 
ДА 

1 рад категорије М 20 из научне области за коју 

се бира 
7М20 ДА 

 

file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/asistent%20(prvi%20izbor)%20Anita%20Ivosevic/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/1.%20OBAVEZNI%20ELEMENTI/1.1.%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M20/raniji%20period
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/asistent%20(prvi%20izbor)%20Anita%20Ivosevic/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/1.%20OBAVEZNI%20ELEMENTI/1.1.%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M20/raniji%20period
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/asistent%20(prvi%20izbor)%20Anita%20Ivosevic/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/1.%20OBAVEZNI%20ELEMENTI/1.1.%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/raniji%20period
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/asistent%20(prvi%20izbor)%20Anita%20Ivosevic/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/1.%20OBAVEZNI%20ELEMENTI/1.1.%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M20/raniji%20period/Bochdaleck%20hernia.pdf

