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o4pefena cir.ro y Kourclljy 3a ITHcaIte rzsaeurraja o lrcnylteHocrl{ ycnoBa Ap Elrune M.
Mpxanuh 3a crtqar,e HalrqHor 3Bat$d traytrHu capadnux - peuz6op, sa nayvuy o6.nacr:

Xeuuja. Ha ocuoBy npr4noxeue aoxyneHraquje o HayqHo-I'rcrpaxaBaqKoM paAy KaHAlrAara,

6uorpatpcxux noaaraxa H nperneaa HayrlHo-LrcrpaxuBaqxor H crpyquor pa.{a, carnacHo

xpurepujyuuna 3a cr rrane Hay.IHI.rx aeama, yrnplerrlaw llpaeutauxor)r o crnuqaby

ucrnpa cusaqkux u Hayqnux zearua ("Ctyx6eHI.{ rrlacHlr( PC", 159 / 2020.) saalextror
Mnnlrcrapcrra, Ha ocuoBy rrranoBa 75,76,79,81 u 82, 3axosa o Hayqll II lrcrpaxr{BarllrMa

(,,Cnyx6enN rnacHrrr( PC", 6poj 49119)) u Craryrou I,Incrrryra sa unQopnaqnone

rexuororuje Kparyjenaq Ynusepeurera y Kparyjenqy uo4Hoclrrrao Hayruolr rehy cne4ehlr

TI38EruTAJ
A. BuorpaQcKrr rroAaurr

Er,ruira Mpxaanh je polena 13.12.i981. roAIrHe y Kparyjenuy. Ocuoany urro.ny,,Byr

Cre$anonuh Kapauah" r.r flpny rexuuvr<y llrrony, cr*lep xeunjcxo-rexHoJloltlKu rexHnqap,

3aBpur4na je y Kparyjenqy. Ha flplrpogno-MareMarrqxrr $axyrrvr y Kparyjenuy, rpyna

Xeunja, ynucana ce 2000. roAzlre I.r AlrflnoMltpara anputa 2007. roAI{He ca npoceqHoM

ouenoru 9,07, uuue je cr:exla crpyquo 3BaEe-AI.r[JroMrrpaH[ xeMuqap 3a lrcrpaxxBalle H

pa:noj. ,{olrropcxe ara.ueMcKe crygfije, cllep Heopraucna xenlrja, lT rrca::a je na llpupoguo-

MareMarHqKoM $arymery y Kparyjeruy, IIIKoJIc(e 2007108. roArrHe, noA MeHropcrBoM

ryo{r. Ap 3opana Marosuha, peAoBnor npoQecopa flprepo4uo-nateuarl,Irlxor Qaxylreta y

Kparyjenuy. ,(orcropcxy gr.rcepraunjy noA HacnoBoM ,rCuure:a rr aHTI{TyMopHa

ar(TnBHocr KoMfl,rerca na,rag[jyMa(If) ca AeprrBar[Ma a[aMuaa omcaJrHe x MaJroHcKe

Kucefliue' o46pauzna je 22.02,2017. roarrHe Ha flplrpo4Iro-lrareuaraq(oM $arylrery y
Kparyjenqy.

Y neprao4y ol17 .12.2008. ro.(nne Enuna Mpxa,ruh je xao crpaxrBarl-rrpurpaBHl4(,

a y fiep]roAy oa25.04.2012. roArrlre Kao I,IcrpauBaq-capaguw( yqecrBoBana y pea:rr.caurju

upojexara Munucrapcrra [pocBere, HayKe H TexlroJrolxxor pa:noja Peny6laxe Cp6nje

(HIIO-IIplrpo4no-MareMarztl(u $aryareT, Kparyjeraq):

flpojexar 6p. 142013 ,,EI4OAKTI4BHI4 KOMIUIEKCI4 p I,I d JOHA
METAJIA CA IMTAHII4MA OAPMAKOTEPAIIUJCKO| 3HAiIAJA"
(nepuo4 amaxonan a 2008-201 1; pyKoBoAurralJ npo$. ap Ilpegpar
Rypferuh).
Ilpojerar 6p. I4I4I44l010,,IPEKIII{I{I4qKA I,ICIII4TI4BAILA
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БИОАКТИВНИХ СУПСТАНЦИ” (период ангажовања 2011-2019; 

руководилац др Снежана Марковић). 

 

Др Емина Мркалић изабрана је у звање научни сарадник 28.03.2018. године. 

Др Емина Мркалић је водила вежбе из предмета Аналитичка хемија 3, Основи 

хемије, Индустријски загађивачи и Норме у заштити животне средине на основним 

студијама хемије и биологије у Институту за хемију, Природно-математичког 

факултета у Крагујевцу. 

У периоду од 12.03.2012. до 12.06.2012. године боравила је у Институту за 

неорганску хемију, Универзитета у Солуну, Грчка, у групи професорке др Марие 

Лалиа-Кантури. У наведеном периоду бавила се синтезом и карактеризацијом 

неутралних мононуклеарних комплекса цинка са 2-хидроксифенонима, као и 

испитивањем њихове биолошке активности in vitro. 

Од 2.09.2019. године запослена је на Институту за информационе технологије, 

Универзитета у Крагујевцу. 

Научно-истраживачки рад кандидата обухвата област неорганске и 

бионеорганске хемије. Предмет тих истраживања заснива се на синтези комплекса 

паладијума(II) са амидним типом лиганада, испитивању структурних својстава, 

компјутационој анализи и даљем тестирању синтетисаних једињења in vitro (MTT, 

AO/EB флуоресценција, Western Blot и проточна цитометрија) у циљу испитивања 

њихове антитуморске активности и предвиђања механизма њиховог деловања. Други 

део истраживања се односи на област фармацеутске хемије и обухвата испитивање 

степена интеракције лекова из групе антибиотика и антипсихотика са хуманим 

серумским албумином у присуству одговарајућих јона метала, као и конституената 

хране. 

До сада је објавила 11 научних радова у научним часописима међународног 

значаја (пет радова из категорије М21, два рада из категорије М22, три рада из 

категорије М23), један рад у националном часопису од међународног значаја 

категорије М24, пет саопштења на међународним научним конференцијама 

штампаним у целини (М33), пет саопштења на међународним научним 

конференцијама штампаним у изводу (М34) и пет саопштења на националним научним 

конференцијама штампаним у изводу (М64).  

 

Б. Библиографија 

 

Научни радови публиковани у врхунским часописима међународног значаја (М21) 

1.  Zoran D. Matović, Emina Mrkalić, Gordana Bogdanović, Vesna Kojić, Auke 

Meetsma and Ratomir Jelić 

Antitumor effects of a tetradentate amido-carboxylate ligands and corresponding 

square-planar palladium(II) complexes toward some cancer cells. Crystal structure, 

DFT modeling and ligand to DNA probe Docking simulation 

Journal of Inorganic Biochemistry, 121, (2013) 134-144  

https://doi.org/10.1016/j.jinorgbio.2013.01.006 

ISSN: 0162-0134, (IF2013 = 3.274, 8/45;  Chemistry, Inorganic & Nuclear) 

6 аутора        М21=8 

https://doi.org/10.1016/j.jinorgbio.2013.01.006
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Цитати (Scopus): 29 

2.  Emina Mrkalić, Ariadni Zianna, George Psomas, Maria Gdaniec, Agnieszka Czapik, 

Evdoxia Coutouli-Argyropoulou, Maria Lalia-Kantouri 

Synthesis, characterization, thermal and DNA-binding properties of new zinc 

complexes with 2-hydroxyphenones 

Journal of Inorganic Biochemistry, 134, (2014) 66–75 

https://doi.org/10.1016/j.jinorgbio.2014.01.019 

ISSN: 0162-0134, (IF2014 = 3.444, 8/45;  Chemistry, Inorganic & Nuclear) 

7 аутора        М21=8 

Цитати (Scopus): 27 

3.  Emina M. Mrkalić, Ratomir M. Jelić, Olivera R. Klisurić and Zoran D. Matović 

Synthesis of novel palladium(II) complexes with oxalic acid diamide derivatives and 

their interaction with nucleosides and proteins. Structural, solution, and computational 

study 

Dalton Transactions, 43, (2014) 15126-15137  

https://doi.org/10.1039/C3DT53384K 

ISSN:1477-9226 (IF2014 = 4.197; 6/45; област:  Chemistry, Inorganic & Nuclear) 

5 аутора        М21=8 

Цитати (Scopus): 22 

__________________ 

* Након избора у звање научни сарадник 

 

4. * Emina Mrkalić, Ratomir Jelić, Stefan Stojanović, Miroslav Sovrlić 

Interaction between olanzapine and human serum albumin and effect of metal ions, 

caffeine and flavonoids on the binding: A spectroscopic study 

Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 249 (2021) 

119295 

https://doi.org/10.1016/j.saa.2020.119295 

ISSN: 1386-1425 (IF2021 = 4.831; 5/43; област:  Spectroscopy) 

4 аутора        М21=8 

Цитати (Scopus): 9 

5. * Miroslav Sovrlić, Emina Mrkalić, Ratomir Jelić, Marina Ćendić Serafinović, Stefan 

Stojanović, Nevena Prodanović, Jovica Tomović.  

Effect of caffeine and flavonoids on the binding of tigecycline to human serum 

albumin: A Spectroscopic study and molecular docking 

Pharmaceuticals. 15(3) (2022) 266 

https://doi.org/10.3390/ph15030266 

ISSN: 1424-8247 (IF2020 = 5.863; 38/276; област:  Pharmacology & Pharmacy; 9/63; 

област: Chemistry, Medicinal) 

7 аутора        М21=8 

 

Научни радови публиковани у истакнутим часописима међународног значаја (М22)  

 

6.  Milena G. Ćurčić, Milan S. Stanković, Emina M. Mrkalić, Zoran D. Matović, Dragić 

D. Banković, Danijela M. Cvetković, Dragana S. Đačić, Snežana D. Marković 

Antiproliferative and proapoptotic activities of methanolic extracts from ligustrum 

vulgare L. as an individual treatment and in combination with palladium complex 

International Journal of Molecular Sciences 13(2) (2012) 2521-2534 

ISSN: 1422-0067 (IF2012 = 2.464; 48/152; област:  Chemistry, Multidisciplinary) 

https://doi.org/10.3390/ijms13022521 

8 аутора                                    5/(1+0,2(8-7))=4,17                       М22=4,17 

Цитати (Scopus): 48 

https://doi.org/10.1016/j.jinorgbio.2014.01.019
http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2014/dt/c3dt53384k
http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2014/dt/c3dt53384k
http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2014/dt/c3dt53384k
https://doi.org/10.1039/C3DT53384K
https://doi.org/10.1016/j.saa.2020.119295
https://doi.org/10.3390/ph15030266
https://doi.org/10.3390/ijms13022521
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__________________ 

* Након избора у звање научни сарадник 

 

7. * Edina H. Avdović, Žiko B. Milanović, Krešimir Molčanov, Sunčica Roca, Dražen 

Vikić-Topić, Emina M. Mrkalić, Ratomir M. Jelić, Zoran S. Marković 

Synthesis, characterization and investigating the binding mechanism of novel 

coumarin derivatives with human serum albumin: Spectroscopic and computational 

approach 

Journal of Molecular Structure 1254 (2022) 132366-  

ISSN: 0022-2860 (IF2021 = 3.841; 82/163; област:  Chemistry, Physical) 

https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2022.132366 

8 аутора                                    5/(1+0,2(8-7))=4,17                       М22=4,17 

Цитати (Scopus): 3 

 

Научни радови публиковани у међународним часописима (М23) 

__________________ 

* Након избора у звање научни сарадник 

 

8. * Jelena D. Berić, Stefan D. Stojanović, Emina M. Mrkalić, Zoran D. Matović, Dragan 

R. Milovanović, Miroslav V. Sovrlić, Ratomir M. Jelić 

Interaction of haloperidol with human serum albumin and effect of metal ions on the 

binding 

Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly, 149 (2018) 2359-2368  

ISSN: 0026-9247 (IF2018 = 1.501; 112/172; област:  Chemistry, Multidisciplinary) 

https://doi.org/10.1007/s00706-018-2310-z 

7 аутора        М23=3 

Цитати (Scopus): 10 

9. * Miroslav Sovrlić, Ratomir Jelić, Marko Antonijević, Zoran Marković, Jovica 

Tomović, Emina Mrkalić 

Influence of the caffeine on the interaction Between haloperidol and human serum 

albumin: Spectroscopic and molecular docking approach 

Studia Universitatis Babes-Bolyai. Ser. Chemia, 4 (2021) 7-22 

ISSN: 1224-7154 (IF2021 = 0.558; 171/180; област:  Chemistry, Multidisciplinary) 

https://doi.org/10.24193/subbchem.2021.4.01 

6 аутора        М23=3 

10. * Ignjat P. Filipović, Emina M. Mrkalić, Giorgio Pelosi, Vesna Kojić, Dimitar 

Jakimov, Dejan Baskić and Zoran D. Matović 

Structural, biological and computational study of oxamide derivative 

Journal of the Serbian Chemical Society 87(0) (2022) 545-559 

https://doi.org/10.2298/JSC211204114F 

ISSN: 0352-5139 (IF2021 = 1.100; 153/180; област: Chemistry, Multidisciplinary) 

7 аутора        М23=3 

 

Научни радови публиковани у националним часописима међународног значаја (М24) 

 

__________________ 

* Након избора у звање научни сарадник 

 

https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2022.132366
https://doi.org/10.1007/s00706-018-2310-z
https://doi.org/10.24193/subbchem.2021.4.01
https://doi.org/10.2298/JSC211204114F
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11. * Jovana М. Sekulić, Emina M. Mrkalić, Mirjana М. Stojanović-Petrović, 

Filip J. Popović, Tanja B. Trakić 

АSSESSMENTS OF THE IMPACT OF METALS ON JUVENILE 

EARTHWORMS (Eisenia fetida) IN LABORATORY CONDITIONS 

Kragujevac Journal of Science, 44 (2022) 255-266 

https://doi.org/10.5937/KgJSci2244255S  

ISSN: 1450-9636 

5 аутора                              М24=2 

 

Саопштењa са међународних скупова штампана у целини (М33) 

 

  __________________ 

* Након избора у звање научни сарадник 

 

12. * Emina Mrkalić, Ratomir Jelić, Stefan Stojanović, Miroslav Sovrlić 

Interaction between olanzapine and human serum albumin and effect of flavonoids on 

the binding: A spectroscopic study 

6th International Electronic Conference on Medicinal Chemistry, 

06 November 2020, ECMC-6,  

https://doi.org/10.3390/ECMC2020-07480 

4 аутора        М33=1 

13. * Aleksandar Djurović, Ratomir Jelić, Dragan Milovanović, Marina Ćendić Serafinović, 

Miroslav Sovrlić, Stefan Stojanović, Emina Mrkalić  

Studies on the interaction between linamarin and human serum albumin 

7th International Electronic Conference on Medicinal Chemistry, 

1–30 November 2021, ECMC-7,  

https://dx.doi.org/10.3390/ECMC2021-11383 

7 аутора        М33=1 

14. * Emina Mrkalić, Marina Ćendić Serafinović, Stefan Stojanović, Miroslav Sovrlić, 

Ratomir Jelić 

Binding of tigecycline to human serum albumin in the presence of (+)-catechin 

7th International Electronic Conference on Medicinal Chemistry,  

1–30 November 2021, ECMC-7,  

https://dx.doi.org/10.3390/ECMC2021-11366 

5 аутора        М33=1 

15. * Marina Ćendić Serafinović, Emina Mrkalić, Ratomir Jelić, Stefan Stojanović, 

Miroslav Sovrlić 

The affinity of tigecycline to human serum albumin in the presence of diosmin 

7th International Electronic Conference on Medicinal Chemistry,  

1–30 November 2021, ECMC-7,  

https://doi.org/10.3390/ECMC2021-11367 

5 аутора        М33=1 

16. * Emina Mrkalić, Marina Ćendić Serafinović, Ratomir Jelić, Stefan Stojanović, 

Miroslav Sovrlić 

Influence of quercetin on the binding of tigecycline to human serum albumin 

1st International Conference on Chemo and Bioinformatics, 

26-27 October 2021, Kragujevac, Serbia 

https://doi.org/10.46793/ICCBI21.363M 

5 аутора        М33=1 

 

Саопштењa са међународних скупова штампана у изводу (М34) 

 

https://doi.org/10.3390/ECMC2020-07480
https://dx.doi.org/10.3390/ECMC2021-11383
https://dx.doi.org/10.3390/ECMC2021-11366
https://doi.org/10.3390/ECMC2021-11367
https://doi.org/10.46793/ICCBI21.363M
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17.  Z. D. Matović, V. D. Miletić, E. M. Mrkalić, M. S. Ćendić, G. Bogdanović, V. Kojić 

Molecular modeling, structure and antitumor activity of Pd(II) complexes with 

carboxylate derivates of oxalic and malonic acid diamides 

10th European Biological Inorganic Chemistry Conference,  

22-26 June 2010, Thessaloniki, Greece  

6 аутора                                            М34=0.5 

__________________ 

* Након избора у звање научни сарадник 

18. * Miroslav Sovrlić, Aleksandar Rancić, Jovica Tomović, Emina Mrkalić 

Comparative phytochemical analysis of the essential oils of Piper nigrum 

L. from four different countries  

4th International Electronic Conference on Medicinal Chemistry, 

1–30 November 2018, ECMC-4, session Posters,  

https://doi.org/10.3390/ecmc-4-05607 

4 аутора                  М34=0.5 

19. * Emina Mrkalić, Jovica Tomović, Jovana Milosavljević, Aleksandar Kočović, 

Ratomir Jelić, Miroslav Sovrlić 

The influence of quercetin on the interaction of haloperidol with human seru 

albumin 

5th International Electronic Conference on Medicinal Chemistry,  

1–30 November 2019, ECMC-5, session Posters,  

https://doi.org/10.3390/ECMC2019-06356 
6 аутора                  М34=0.5 

20. * Miroslav Sovrlić, Aleksandar Kočović, Ratomir Jelić, Jovica Tomović, Anđela 

Uštević, Emina Mrkalić 

The effect of the caffeine on the binding of haloperidol to human serum 

albumin 

5th International Electronic Conference on Medicinal Chemistry,  

1–30 November 2019, ECMC-5, session Posters,  

https://doi.org/10.3390/ECMC2019-06356 

6 аутора                  М34=0.5 

21. * Emina Mrkalić, Miroslav Sovrlić, Ratomir Jelić, Stefan Stojanović, Nevena 

Prodanović, Jovica Tomović 

Influence of xanthine derivative caffeine on the binding of tigecycline to 

human serum albumin 

18th Hellenic Symposium on Medicinal Chemistry (HSMC-18),  

25-27 2021 February, online Symposium, session Posters (PO036) 

6 аутора                  М34=0.5 

 

Саопштењa са домаћих скупова штампана у изводу (М64) 

 

22.  Z. Matović, V. Miletić, М. Ćendić, Е. Mrkalić, P. van Koningsbruggen, A. Meetsma 

Stucture and DFT analyse of complex [Ni(H2O)6][Ni(ed3a)(H2O)]2 · 2H2O 

XVII Conference of the Serbian Crystalographic society,  

2010, Ivanjica, Serbia,   

Book of Abstracts p. 26-27. 

6 аутора                      М64=0,2 

https://sciforum.net/conference/ECMC2019
https://sciforum.net/conference/ECMC2019#sections
https://doi.org/10.3390/ecmc-4-05607
https://sciforum.net/conference/ECMC2019
https://sciforum.net/conference/ECMC2019#sections
https://doi.org/10.3390/ECMC2019-06356
https://sciforum.net/conference/ECMC2019
https://sciforum.net/conference/ECMC2019#sections
https://doi.org/10.3390/ECMC2019-06356
https://sciforum.net/conference/ECMC2019#sections
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23.  J. Žižić, M. Ćurčić, A. Obradović, E. Mrkalić, Z. Matović, M. Ćendić, P. Djurdjević, 

D. Živić, S..Marković  

Evaluation of antiproliferative activity of new palladium complexes and mechanism 

of cell death on HCT-116 and MDA-MB-231 cell lines 

Scientific Conference with International Participation “Preclinical Testing of Active 

Substances and Cancer Research” 

16-18 March 2011, Kragujevac, Serbia 

ISBN 978-86-7760-064-8  

9 аутора                       0,2/(1+0,2(9-7))=0,14                        М64=0,14 

24.  Marina Ćendić, Maja B. Đukić, Emina M. Mrkalić, Marija S. Jeremić, Zoran D. 

Matović 

Upravljanje komunalnim i industrijskim otpadom na teritoriji grada Kragujevca 

The 6th symposium chemistry and environmental protection – envirochem 

21-23. maj 2013 Vršac, Serbia  

5 аутора                  М64=0.2 

25.  Emina Mrkalić, Giorgio Pelosi, Zoran Matović,  

Synthesis and crystal structure of potassium-(malamido-n,n'-

dipropionato)palladium(ii)-hydrate, C9H12K2N2O7Pd  

21st Conference of the Serbian Crystallographic Society, 

10-12 june 2014, Uzice, Serbia,  

Book of Abstracts p. 74-75. 

3 аутора                      М64=0,2 
26.  Marija Jeremić, Zoran Matović, Emina Mrkalić, Peter Comba, Hubert Wadepohl, 

"SYNTHESIS AND CRYSTAL STRUCTURE OF cis-equatorial-

AQUAETHYLENEDIAMINE-N,N,N'-TRIACETATORHODIUM(III) 

MONOHYDRATE, [Rh(ed3a)H2O] x H2O", 

22nd Conference of the Serbian Crystallographic Society, 

11-13 June 2015, Smederevo, Serbia,  

Book of Abstracts p. 52-53. 

5 аутора                                М64=0,2 

Докторска дисертација (M71) 

Емина М. Мркалић „Синтеза и антитуморна активност комплекса 

паладијума(II) са дериватима диамида оксалне и малонске киселине”, Природно-

математички факултет, Универзитет у Крагујевцу, Крагујевац, 2017. 

 

Пет најзначајнијих научних радова др Емине Мркалић након избора 

у звање научни сарадник: 

 

1. (М21/4*) Emina Mrkalić, Ratomir Jelić, Stefan Stojanović, Miroslav Sovrlić 

Interaction between olanzapine and human serum albumin and effect of 

metal ions, caffeine and flavonoids on the binding: A spectroscopic study 

Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 

249 (2021) 119295 

https://doi.org/10.1016/j.saa.2020.119295 

ISSN: 1386-1425 (IF2021 = 4.831; 5/43; област:  Spectroscopy) 

2. (М21/5*) Miroslav Sovrlić, Emina Mrkalić, Ratomir Jelić, Marina Ćendić 

Serafinović, Stefan Stojanović, Nevena Prodanović, Jovica Tomović.  

Effect of caffeine and flavonoids on the binding of tigecycline to human 

serum albumin: A Spectroscopic study and molecular docking 

https://doi.org/10.1016/j.saa.2020.119295
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Pharmaceuticals. 15(3) (2022) 266 

https://doi.org/10.3390/ph15030266 

ISSN: 1424-8247 (IF2021 = 5.215; 69/279; област:  Pharmacology & 

Pharmacy) 

7 аутора       М21=8 

3. (М23/8*) Jelena D. Berić, Stefan D. Stojanović, Emina M. Mrkalić, Zoran D. 

Matović, Dragan R. Milovanović, Miroslav V. Sovrlić, Ratomir M. Jelić 

Interaction of haloperidol with human serum albumin and effect of metal 

ions on the binding 

Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly, 149 (2018) 2359-2368  

https://doi.org/10.1007/s00706-018-2310-z 

ISSN: 0026-9247 (IF2018 = 1.501; 112/172; област:  Chemistry, 

Multidisciplinary) 

7 аутора       М23=3 

Цитати (Scopus): 10 

4. (М23/9*) Miroslav Sovrlić, Ratomir Jelić, Marko Antonijević, Zoran Marković, 

Jovica Tomović, Emina Mrkalić 

Influence of the caffeine on the interaction between haloperidol and human 

serum albumin: Spectroscopic and molecular docking approach 

Studia Universitatis Babes-Bolyai. Ser. Chemia, 4 (2021) 7-22 

https://doi.org/10.24193/subbchem.2021.4.01  

ISSN: 1224-7154 (IF2021 = 0.558; 171/180; област:  Chemistry, 

Multidisciplinary) 

7 аутора       М23=3 

 

5. (М23/10*) Ignjat P. Filipović, Emina M. Mrkalić, Giorgio Pelosi, Vesna Kojić, 

Dimitar Jakimov, Dejan Baskić and Zoran D. Matović 

Structural, biological and computational study of oxamide derivative 

Journal of the Serbian Chemical Society 87(0) (2022) 545-559 

https://doi.org/10.2298/JSC211204114F 

ISSN: 0352-5139 (IF2021 = 1.100; 153/180; област: Chemistry, 

Multidisciplinary) 

7 аутора       М23=3 

 

 

III. Приказ резултата докторске дисертације и објављених научних 

радова 
 

Приказ докторске дисертације 

 

Детаљан приказ резултата докторске дисертације дат је у оквиру радова под 

редним бројем: 1, 3 и 6. 

 

Приказ научних радова (Радови објављени после избора у научно звање означени (*))  

 

Приказ радова из категорије М21 

 
Рад 1. У оквиру овог рада синтетисани су и окарактерисани нови квадратно-планарни 

комплекси паладијум(II) комплекса са O–N–N–O- типом лиганада, H4mda (H4mda = маламидо-

N,N′-дисирћетна киселина) и H4obp (H4obp = оксамидо-N,N′-ди-3-пропионска киселина). 

Лиганди се координују са паладијум(II) јоном преко два пара депротонованих донорских атома 

остварујући квадратно-планарну хелатацију. Квадратно-планарна геометрија је потврђена 

https://doi.org/10.3390/ph15030266
https://doi.org/10.1007/s00706-018-2310-z
https://doi.org/10.24193/subbchem.2021.4.01
https://doi.org/10.2298/JSC211204114F
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рендгенском дифракционом анализом у случају K2[Pd(mda)]·H2O комплекса. Применом 

потенциометријских мерења проучавани су бинарни и тројни системи Pd(II) јона са H4mda или 

H4obp (L) као примарним лигандима, као и гуанозином (А) као секундарним лигандом, у 

воденим растворима у 0.1 M NaCl јонској средини на 25 °C. Поред тога, урађени су прорачуни 

на бази теорије функционала густине (DFТ). Природна орбитална анализа везе (NBO) указује 

да су Pd–N везе трицентричне природе и углавном остварене преносом наелектрисања јаком 

делокализацијом усамљеног електронског пара кисеоника “p” карактера у везивној Pd–N 

орбитали. Мононуклеарни паладијум(II) комплекси заједно са амидо лигандима који садрже N, 

O донорске атоме тестирани су на неколико малигних ћелијских линија, при чему је откривена 

значајна антитуморна активност in vitro, и мања резистентност малигних ћелија у односу на 

цисплатину. У оквиру овог рада, дискутоване су интеракције паладијум комплекса са DNK 

како би се дале смернице и пронашла веза између структуре и антитуморне активности за даља 

проучавања ових система. На основу докинг симулације синтетисаних комплекса на DNK 

додекамеру или 29-меру (решена кристална структура од стране Липарда), предлажено је 

неколико повољних интеракција између атома водоника као места везивања за долазне 

лиганде. Ови резултати подржавају амидокиселине/паладијум комплексе као нове 

потенцијалне антитуморне агенсе и указују да снажна инхибиција ћелија може допринети 

њиховој антитуморној ефикасности. 

Рад 2. Синтетисани су и окарактерисани помоћу IR, UV и HNMR спектроскопије, неутрални 

мононуклеарни комплекси цинка са 2-хидроксифенонима (ketoH), формуле [Zn(keto)2(H2O)2] и 

[Zn(keto)2(enR)], где enR представља N,N'-донорски хетероциклични лиганд попут 2,2'-

бипиридина (bipy), 1,10-фенантролина (phen) или 2,2'-дипиридиламина (dpamH). 2-

хидроксифенони су хелатирани за јон метала преко фенолног и карбонилног атома кисеоника. 

Кристалне структуре [бис(2-хидрокси-4-метокси-бензофенон) (2,2'-бипиридин) цинка(II)] и 

[бис(2-хидрокси-бензофенон) (2,2'-бипиридин) цинка(II)] одређене су применом рендгенске 

дифракционе анализе. Термичка стабилност комплекса цинка испитана је симултаном 

TG/DTG–DTA  техником. Способност комплекса да се веже за DNK изолованог из тимуса 

телета (CT DNA) испитан је применом UV-апсорпционе и флуоресцентне емисионе 

спектроскопије, као и мерењем вискозности. Резултати UV студија испитиваних интеракција 

комплекса са DNK су показали да долази до везивања испитиваних комплекса и DNK. 

Комплекси се највероватније вежу за DNK интеркалацијом, што је закључено проучавањем 

вискозности раствора DNK у присуству комплекса. Студије са етидијум бромидом (EB) су 

показале да синтетисани комплекси утичу на промену флуоресценције DNK-EB комплекса, 

сугеришући на конкурентно везивање са EB за интеркалационо место. 

Рад 3. Синтетисани су нови комплекси паладијума, KH[Pd(obap)]2·3H2O са оксамидо-N-

аминопропил-N'-бензоевом киселином и [Pd(apox)] са N,N'-бис(3-аминопропил) етандиамидом. 

Дат је темељан синтетички приступ, анализа структуре и хемије водених раствора два 

паладијум(II) комплекса. Како бисмо боље разумели хемију равнотеже водених раствора, 

испитивани су бинарни и тројни системи паладијум(II) јона са H2apox или H3obap киселинама 

као примарним лигандима и нуклеозидима (Ado или Cyt) као секундарним лигандима. 

Релативне стабилности тројних комплекса су одређене и упоређене са одговарајућим бинарним 

комплексима на основу њихових Δlog K вредности. Резултати флуоресцентне спектроскопије 

указују да је гашење флуоресценције хуманог серумског албумина (HSА) резултат формирања 

[PdL]-HSA комплекса. Структура комплекса KH[Pd(obap)]2·3H2O, потврђена је применом 

рендгенске дифракционе анализе. Резултати су упоредиви са добијеним за комплексе 

паладијума сличних структура. Теорија функционала густине (DFT) је примењена за анализу 

везе. Природа интеракције Pd–N(O) везе анализирана је коришћењем NBO анализе. Докинг  

симулациони експерименти ([PdL]-DNK) су вршени како би се предвидео највероватнији 

механизам дејства пролека. Добијен је редослед слободних енерија везивања: cis-

[Pt(NH3)2(H2O)2]2+ > [Pd(obap)]- > [Pd(mda)]2-.  

Такође, испитиван је механизам потенцијалног ER стреса путем докинг симулација 

синтетисаних комплекса и шаперона, Grp78 и Hsc70. Резултати добијени у случају 

[Pd(mda)]/GRP78 и [Pd(obap)]/HSC70 указују на могућу примену ових комплекса као снажних 

инхибитора протеина.  
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Рад 4.* Оланзапин (OLZ), 2-метил-4-(4-метил-1-пиперазинил)-10H-тиено[2,3–б] 

бензодиазепин, припада групи атипичних антипсихотика и користи се за лечење шизофреније, 

биполарног поремећаја и сродних психијатријских поремећаја. Испитиван је степен везивања 

оланзапина (OLZ) за хумани серумски албумин (HSA), као и утицај јона метала (Ca2+, Mg2+, 

Cu2+, Zn2+, Fe3+), кофеина (CAF) и флавоноида (диосмина (DIO), катехина (CAT) и кверцетина 

(QUE)) на њихов афинитет. Испитивања су вршена применом емисионе флуоресцентне и УВ-

вис апсорпционе спектроскопије. На основу експерименталних резултата емисионе 

спектроскопије евидентно је да OLZ гаси флуоресценцију HSA комбинованим механизмом 

гашења. Такође, одређено је да се OLZ спонтано везује за место I хуманог серумског албумина, 

а према термодинамичким параметрима, закључено да је реакција спонтана и углавном 

остварена водоничним везама и ван дер Валсовим интеракцијама. Присуство јона метала, CAF, 

DIO и CAT утиче на смањење константе везивања између OLZ и HSA што указује на 

компетитивно везивање са OLZ на место I хуманог серумског албумина и узрокује повећање 

концентрације лека у серуму чиме се повећава ефикасност лека. Насупрот томе, у присуству 

QUE долази до повећања константе везивања система HSA-OLZ, што указује на неконкурентно 

везивање кверцетина и оланзапина и доводи до смањења концентрације слободног лека у 

серуму, а самим тим и његове мање ефикасности. 

Рад 5.* У овом раду испитиван је ефекат кофеина и одговарајућих флавоноида (кверцетина, 

катехина и диосмина) на везивање тигециклин-HSA система (хумани серумски албумин). 

Испитивања су вршена применом експерименталних техника и теоријских метода симулације. 

Експерименти су вршени у симулираним физиолошким условима (pH = 7,4) применом 

спектроскопских мерења. Резултати указују на то да се кофеин и испитивани флавоноиди вежу 

за поддомен IIA хуманог серумског албумина, као и тигециклин. Конформационе промене 

хуманог серумског албумина анализиране су коришћењем синхроне флуоресцентне 

спектроскопије, на основу чега је закључено да не долази до промена микроокружења око 

остатака триптофана и тирозина у поддомену IIA. Резултати добијени применом теоријских 

метода у корелацији су са експерименталним резултатима. Резултати секвенцијалног докинга 

указују  да је поддомен IIA довољно велик да прими више лиганада у исто време. Такође, 

водоничне везе и хидрофобне интеракције одговорне су за релативно снажно везивање 

тестираних једињења са хуманим серумом албумина. 

 

Приказ радова из категорије М22 
 

Рад 6. Циљ овог рада је испитивање пораста ефеката инхибиције метанолних екстраката листа 

и плодова L. vulgare на HCT-116 ћелији у различитим временским периодима и њихов 

синергистички ефекат са комплексом Pd(apox). Антипролиферативна активност биљних 

екстраката самих или у комбинацији са новосинтетисаним Pd(apox) комплексом утврђена је 

применом МТТ теста, где су IC50 вредности коришћени као параметар цитотоксичности. 

Резултати показују да су антипролиферативни ефекти L. vulgare екстраката повећани са 

продужењем периода излагања, што је праћено смањењем IC50 вредности, осим у случају 72 

сата где су IC50 вредности за метанолни екстракт листа биле ниже него у екстрактима плодова. 

Сам Pd(apox) комплекс је показао слаб антипролиферативни ефекат, али у комбинацији са L. 

vulgare екстрактима изазива јаче ефекте (са нижим IC50 вредностима) него и сам екстракат L. 

vulgare. Тип ћелијске смрти испитан је применом флуоресцентне микроскопије користећи 

акридин-оранж/етидијум бромид методу. Третмани са биљним екстрактима индукују типичне 

апоптотске морфолошке промене у HCT-116 ћелијама и у котретману са Pd(apox) комплексом 

индукује већи ниво апоптозе ћелија у односу на третман само са биљним екстрактима. 

Резултати показују да је L. vulgare значајан извор природних биоактивних супстанци са 

антипролиферативном активношћу на HCT-116 ћелијама и које имају знатан синергистички 

ефекат са Pd(apox) комплексом. 

Рад 7.* Синтетисана су два деривата 4-хидроксикумарина: (Е)-3-(1-((4-хидрокси-3-

метоксифенил)амино)-етиден)хроман-2,4-дион и (Е)-3-(1-((3-хидрокси-4-метоксифенил)-

амино)етилиден)хроман-2,4-дион и структурно окарактерисана спектроскопским техникама у 

комбинацији са DFT прорачунима на B3LYP-D3BJ нивоу теорије. Интеракције између 
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новосинтетисаних једињења и хуманог серумског албумина (HSA) испитане су при 

физиолошким условима на 296, 303 и 310 К применом флуоресцентне и апсорпционе 

спектропије, молекулским докингом и молекулско-динамичким симулацијима. 

Експериментални резултати апсорпционих и емисионих спектралних података показали су да 

лиганди додводе до гашења флуоресценције HSA кроз статички процес. Одговарајући 

термодинамички параметри су показали да се једињења везују спонтано на HSA главном ван 

дер Валсовим силама и кроз водоничне везе. Лиганд-компетитивни експерименти у присусутву 

индикатора места везивања на HSA (I и II) указују да су лиганди имали већи афинитет за место 

I (поддомен IIА). Резултати рачунске анализе који су у складу су са експерименталним 

подацима, сугеришу да испитивана једињења показују добар афинитет везивања према HSA, 

што ће бити корисно за будућа истраживања везана за дизајн лекова 
 

Приказ радова из категорије М23 
 

Рад 8.* Интеракције између хуманог серумског албумина (HSA) и халоперидола (HPD) 

проучаване су флуоресцентном и апсорпционом спектроскопијом при физиолошким условима, 

као и применом молекулског моделирања. Резултати флуоресцентне спектроскопије показали 

су да је гашење флуоресценције HSA резултат формирања HPD-HSA комплекса. 

Спектроскопска анализа емисије HSA на различитим температурама у присуству халоперидола 

указала је да се гашење флуоресценције дешава динамичким механизмом. Одређене су 

константе везивања (К) и места везивања (n) између халоперидола и HSA. Резултати 

термодинамичких параметара указују да је процес везивања био спонтан и да су ван дер 

Ваалсове интеракције и водоничне везе биле главне силе одговорне за стабилизацију 

комплекса. Присусутво јона Ca2+ и Mg2+ доводи до  смањења константе везивања комплекса 

халоперидол–HSA, док присуство јона Fe3+ и Cu2+ утичу на повећење константе везивања. 

Експерименти конкурентног везивања са ибупрофеном и варфарином показали су да је место 

везивања I (поддомен IIА). Резултати молекулског докинга су у сагласности са 

експерименталним резултатима. 

 Рад 9.* Испитиване су интеракције између HSA и халоперидола у симулираним физиолошким 

условима (in vitro) у присуству кофеина, као врло заступљеног конституента хране. 

Испитивања су вршена применом  емисионе и апсорпционе спектроскопије на три различите 

температуре, као и молекулског моделирања. Присуство кофеина је изазвало смањење 

константи везивања HSA-халоперидол, што указује на конкурентско везивање и у складу је са 

чињеницом да халоперидол и кофеин имају исто место везивања за HSA. Присуство кофеина 

доводи до повећања слободне концентрације халоперидола у серуму, што може довести до 

испољавања озбиљних нежељених ефеката или промена у ефективности лека. Да би се 

нежељени ефекти свеки на минимум, пожељно је не конзумирати напитке богате кофеином 

истовремено са халоперидолом. 

Рад 10.* Једињење дикарбоксилато-диамидног типа,  2,2'-[(1,2-диоксоетан-1,2-

диил)диимино]дибензоева киселина (H4obbz), је синтетисано и окарактерисано 

спектроскопским методама. Кристална структура K2H2obbz × 2H2O одређена је рендгенском 

дифракционом анализом. Испитивана је цитотоксична активност једињења на четири 

различите ћелијске линије рака MCF-7, A549, HT-29, HeLa и MRC-5 здравој ћелијској линији. 

Резултати испитиване цитотоксичности су показали селективност на тестираним ћелијама 

карцинома и здравим ћелијским линијама. Проточна цитометријска анализа и флуоресцентна 

микроскопија показали су да је H4obbz активно једињење, као и да индукује апоптозу и 

заустављање G0/G1 ћелијског циклуса, што указује на блокаду синтезе DNК као могући 

механизам који покреће апоптозу. Молекулско-динамичке и докинг симулације дале су 

упоредив резултат у погледу интеракције (везивања) између нашег лиганда и шаперона Grp78, 

а такође одређене су слободне енергије везивања (ΔG) које су у распону од -104 до -140 kJmol-

1. 

 

Приказ радова из категорије М24 
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Рад 11.* Циљ овог истраживања био је да се процени утицај различитих концентрација бакра и 

цинка на морталитет и телесну тежину јувенилних глиста у вештачком земљишту. Бакар је био 

токсичнији са потпуном смртношћу при дози од 1000 mg/kg. Губитак телесне тежине код 

глиста примећен је одмах, након прве недеље, осим у најмањој концентрацији. У поређењу са 

контролом, било је значајне разлике у губитку телесне тежине сваке недеље у концентрацијама 

333 и 666 mg/kg, као и 167 mg/kg у четвртој, шестој и осмој недељи. Цинк није показао  

значајан утицај на морталитет, осим у највећој концентрацији, где је преживљавање било мање 

од 25%. Регистрован је статистички значајан ефекат (p < 0,05) на телесну тежину само у 

највећој концентрацији, сваке недеље. Утицај метала на популације глиста треба прецизније 

проценити, а податке за младе глисте узети у обзир приликом предлагања безбедне 

концентрације материја које загађују животну средину, због великог значаја присуства ових 

животиња у земљишту. 

 

IV. Квалитативна оцена научног доприноса  

 

Допринос развоју науке у земљи 
 

Др Емина Мркалић је учествовала као истраживач на пројекту Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја Републике Србије „БИОАКТИВНИ КОМПЛЕКСИ p И d ЈОНА 

МЕТАЛА СА ЛИГАНДИМА ФАРМАКОТЕРАПИЈСКОГ ЗНАЧАЈА” (период ангажовања 

2008-2011; руководилац проф. др Предраг Ђурђевић) и „ПРЕКЛИНИЧКА ИСПИТИВАЊА 

БИОАКТИВНИХ СУПСТАНЦИ” (период ангажовања 2011-2019; руководилац др Снежана 

Марковић).  

У оквиру пројекта „ПРЕКЛИНИЧКА ИСПИТИВАЊА БИОАКТИВНИХ 

СУПСТАНЦИ” др Емина Мркалић руководила је пројектним задатком „Синтеза, 

карактеризација и испитивање биолошке активности комплекса паладијума(II) са лигандима 

оксамидног и маламидног типа” у оквиру потпројекта ПП1-Дизајнирање, изоловање, синтеза и 

структурно карактерисање биоактивних природних и синтетичких једињења (Прилог 1). 

Од јануара 2020. године, истраживања др Емине Мркалић се обављају на Институту за 

информационе технологије, Универзитета у Крагујевцу. Њена истраживања су 

мултидисциплинарна због чега је остварила успешну сарадњу са многим домаћим и 

иностраним научним институцијама, о чему сведоче публиковани радови који доприносе 

домаћим научним пројектима и развоју науке у земљи уопште. До сада је објавила 11 научних 

радова у научним часописима међународног значаја (пет радова из категорије М21, два рада из 

категорије М22, три рада из категорије М23), један рад у националном часопису од 

међународног значаја категорије М24, пет саопштења на међународним научним 

конференцијама штампаним у целини (М33), пет саопштења на међународним научним 

конференцијама штампаним у изводу (М34) и пет саопштења на националним научним 

конференцијама штампаним у изводу (М64). Од избора у звање научни сарадник коаутор је на 

6 научних радова, два рада М21 категорије, један рад М22 категорије и три рада М23 

категорије. 

 

Менторство при изради мастер, магистарских и докторских радова, руковођење 

специјалистичким радовима 

 

Др Емина Мркалић је активно и непосредно учествовала у раду са студентима 

основних, мастер и последипломских студија. Допринела је и изради једне докторске 

дисертације на Природно-математичком факултету у Крагујевцу кандидата Игњата 

Филиповића, под насловом ”Синтеза, in silico моделирање и симулација деривата диамида 

оксалне и малонске киселине и одговарајућих комплекса бакра (II) и паладијума (II) као 

потенцијалних инхибитора SARS-Co-V-2 цистеин протеазе„ што се може документовати 

заједничким радом (библиографија, референца под редним бројем М23/10*). 
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  Др Емина Мркалић је активно и непосредно учествовала у изради дипломских, 

завршних и мастер радова, а била је члан комисије за одбрану једног мастер рада (Прилог 2):  

 

1. Марина Уђилановић, Од дрвета до ћумура – хемијска анализа и процена квалитета, 

Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу, (2019) 

 

Педагошки рад 
 

У Институту за хемију, Природно-математичког факултета у Крагујевцу, др Емина 

Мркалић држала је вежбе из предмета Аналитичка хемија 3, Основи хемије, Индустријски 

загађивачи и Норме у заштити животне средине на основним студијама хемије и биологије. 

 

Учешће на пројектима 
 

Др Емина Мркалић је учествовала као истраживач на пројектима Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије „БИОАКТИВНИ КОМПЛЕКСИ p И 

d ЈОНА МЕТАЛА СА ЛИГАНДИМА ФАРМАКОТЕРАПИЈСКОГ ЗНАЧАЈА” (Број пројекта: 

ОИ 142013, 2008-2011) чији је руководилац проф. др Предраг Ђурђевић и „ПРЕКЛИНИЧКА 

ИСПИТИВАЊА БИОАКТИВНИХ СУПСТАНЦИ” (Број пројекта: ИИИ41010, 2011-2019) чији 

је руководилац др Снежана Марковић. Од јануара 2020. године, истраживања др Емине 

Мркалић се обављају на Институту за информационе технологије, Универзитета у Крагујевцу 

(Уговор број 101 потписан дана 24.12.2021. године). Такође, члан је јуниор пројекта “Везивање 

антипсихотика за протеине метаболизма гвожђа” ЈП 19/20 број 01-11146 у периоду од 

24.11.2020. год, који се реализује на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу. 

 

Организација научних скупова  

 

Др Емина Мркалић је учествовала је у организацији ХХVII КОНФЕРЕНЦИЈЕ 

СРПСКОГ КРИСТАЛОГРАФСКОГ ДРУШТВА одржане 16-17. септембра 2021. године у 

Крагујевцу, као члан организационог одбора. (Прилог 3)  

Др Емина Мркалић је учествовала у организацији 1st International Conference on Chemo 

and Bioinformatics одржане 26-27. октобра 2021. године у Крагујевцу, као члан локалног 

организационог одбора. (Прилог 4)   

 

Чланства у научним друштвима  

 

 Др Емина Мркалић је члан Српског кристалографског друштва (СКД) и Српског 

друштва истраживача рака (СДИР). (Прилог 5) 

  

Рецензије научних радова 
 

Др Емина Мркалић је по позиву едитора рецензирала научне радове за следеће 

часописе са SCI листе: (Прилог 6) 

 

Arаbian Journal of Chemistry (M21, IF = 6.212):  1 рецензија 

 

Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy (M21, IF = 4.831):  2 

рецензије  

 

Сарадња са научним институцијама 
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Др Емина Мркалић је остварила успешну сарадњу са професорком др Мариом Лалиа-

Кантури са департмана за Неорганску хемију, Универзитета у Солуну у Грчкој, где је боравила 

3 месеца.  Одлука о боравку је дата у Прилогу 7. Такође, др Емина Мркалић сарађује и са 

бројним домаћим институцијама, као што су: Природно-математички факултет Универзитета у 

Крагујевцу, Факултет Медицинских наука Универзитета у Крагујевцу и Институт за 

Онкологију Сремска Каменица. Резултат сарадње су бројни радови из библиографије 

кандидата који су значајно допринели домаћим научним пројектима Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја Републике Србије (пројекти бр. 142013 и 41010). 

 

Ефективни број радова и број радова нормиран на основу броја коаутора  
 

Након избора у звање научни сарадник, др Емина Мркалић има 16 научних резултата 

(седам резултата категорије М20 и девет резултата категорије М30). Научни резултат под 

бројем M22/7* је нормиран на одговарајући број аутора сходно Правилнику, па је након 

нормирања укупан М фактор мањи за 0,83. Остали научни резултати не подлежу нормирању. 

 

Степен самосталности и степен учешћа у реализацији радова у научним центрима у 

земљи и иностранству; Допринос кандидата реализацији коауторских радова 
 

Кандидат др Емина Мркалић је показала висок степен самосталности у реализацији 

истраживања и први је аутор у три рада из категорије М20, као и аутор за коресподенцију у 

једном раду из категорије М21. Њен допринос у реализацији коауторских радова огледа се у 

осмишљавању и извођењу експеримената, у анализи и тумачењу резултата добијених 

коришћењем различитих спектроскопских метода, у усмеравању даљих праваца биолошких 

истраживања и метода које ће бити примењене, и коначно у интерпретацији добијених 

резултата. Такође, учествује у писању радова на којима је коаутор, као и у одабиру 

одговарајућег научног часописа. 

На основу наведених чињеница очигледан је висок степен самосталности као научног 

радника, способности организације и реализације различитих стручних и научно-

истраживачких задатака из различитих области науке, као и одговорности, професионалности 

и способности за руковођење, али и тимски рад у мултидисциплинарним истраживањима. 

 

Значај радова 

 

Др Емина Мркалић је у својим радовима дала оригиналан научни допринос у области 

неорганске и фармацеутске хемије, првенствено у области хемије комплексних једињења и 

лекова из групе антипсихотика и антибиотика. Значај њеног рада огледа се у синтези нових 

биолошки активних једињења која у свом саставу садрже деривате карбоксамида и 

кетофенона, као и бољем разумевању утицаја промене структуре код карбоксамидних система 

на њихову биолошку активност. Најбоље особине показује [Pd(mdp)]2- комплекс који због своје 

способности за отварање прстена омогућава евентуална додатна везивања централног 

паладијума са аминокиселинама протеина. Добијени резултати указују на реалну могућност 

следеће фазе преклиничких испитивања неких новосинтетисаних једињења. Такође, испитиван 

је степен интеракције лекова из групе антибиотика и антипсихотика са хуманим серумским 

албумином у присуству одговарајућих јона метала, као и конституената хране.  Резулатати 

ових истраживања посебно су важни ако се има у виду чињеница да је један од најважнијих 

фактора који утичу на расподелу и слободну концентрацију примењеног лека, а самим тим и 

његову ефикасност,  афинитет везивања лека за хумани серумски албумин. Резултати свих 

истраживања су приказани тако да се могу поновити у било којој хемијској лабораторији, 

углавном употребом доступне и једноставне опреме.  
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Цитираност 
Према бази Science Citation Index, радови др Емине М. Мркалић цитирани су до сада 

142 пута (h-index:6) у међународним часописима не рачунајући аутоцитате (извор Scopus). 

Списак цитираних радова и радова у којима су цитирани дат је у прилогу 8. 

 

 

 

Врста и квантификација индивидуалних научноистраживачких резултата 

 
Имајући у виду целокупне научне резултате др Емине М. Мркалић, њену научну 

компетентност за реизбор у звање научни сарадник карактеришу следеће вредности 

индикатора (нормирано према броју аутора): 

 

Укупно 

Ознака групе 
Укупан број 

радова 
Вредност индикатора 

Укупна вредност 

(нормирано) 

M21 5 8 40 

M22 2 5 10 (8,34) 

M23 3 3 9 

М24 1 2 2 

M33 5 1 5  

M34 5 0,5 2,5 (2,14) 

M64 5 0,2 1  

М71 1 6 6 

Укупно: 75,5 (73,48) 

 

Од избора у научно звање научни сарадник 

Ознака групе 
Укупан број 

радова 
Вредност индикатора 

Укупна вредност 

(нормирано) 

M21 2 8 16 

M22 1 5 5 (4,17) 

M23 3 3 9  

М24 1 2 2 

M33 5 1 5 

M34 4 0,5 2 

Укупно: 39 (38,17) 
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КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР У НАУЧНО ЗВАЊЕ НАУЧНИ САРАДНИК 

За природно-математичке и медицинске науке 

Диференцијални услов – 

од првог избора у 

предходно звање до 

избора у звање 

Потребно је да кандидат има најмање 

ХХ поена, који треба да припадају 

следећим категоријама: 
  

  Неопходно Остварено 

Научни сарадник Укупно: 16 38,17 

Обавезни (1) М10+М20+М31+М32+М33+М41+М42 10 36,17 

Обавезни (2) М11+М12+М21+М22+М23 6 29,17 

 

 

На основу свега изложеног може се донети следећи: 

 

V. Закључак и предлог комисије 
 

На основу анализе приложене документације, може се закључити да је  

др Емина Мркалић својим досадашњим научноистраживачким радом дала значајан оригинални 

научни допринос у области неорганске и бионеорганске хемије. Постигнути научни резултати 

су од значаја за синтезу нових комплекса паладијума(II) који могу бити од интереса за даља 

испитивања у смислу примене као потенцијалних антитуморних агенаса. У прилог томе говоре 

резултати испитиваних биолошких својстава синтетисаних комплекса у in vitro условима, као и 

предложеног механизма дејства на основу компјутерских симулација. Такође, истраживања 

која су била усмерена на испитивање степена интеракција и специфичности везивања 

одређених лекова за хумани серумски албумин, као и испитивање утицаја једињења из групе 

алкалоида и флавоноида заступљених у храни и одређених јона метала на ову интеркцију од 

великог су значаја за сазнања о расподели и слободној концентрацији примењеног лека. 

 

Одбранила је докторску дисертацију из области неорганске хемије и до сада је објавила 

11 научних радова у научним часописима међународног значаја (пет радова из категорије М21, 

два рада из категорије М22, три рада из категорије М23), један рад у националном часопису од 

међународног значаја категорије М24, пет саопштења на међународним научним 

конференцијама штампаним у целини (М33), пет саопштења на међународним научним 

конференцијама штампаним у изводу (М34) и пет саопштења на националним научним 

конференцијама штампаним у изводу (М64).  

 

Након избора у научно звање, др Емина Мркалић је објавила два рада категорије М21, 

један рад категорије М22, три рада категорије М23 и један рад категорије М24. Учествовала је 

на више међународних конференција и коаутор је пет саопштења категорије М33 и четири 

саопштења категорије М34.  

Укупан збир импакт фактора износи 31,402, а од избора у звање научни-сарадник 

18,023. Укупна цитираност у међународним часописима је 142 (h-index:6) не рачунајући 

аутоцитате (извор Scopus на 26.08.2022.). 

 

Остварила је сарадњу са иностраним и великим бројем домаћих институција, а као 

резултат сарадње су бројни научни радови из библиографије радова кандидата, као и већи број 

радова који је у фази припреме или рецензије. 

 

Имајући у виду научне резултате др Емине Мркалић од избора у звање научни 

сарадник, њену научну компетентност за реизбор у звање научни сарадник карактерише 

укупна вредност коефицијента М од 39 поена (нормирано на број аутора према Правилнику 

38,17 поена). 



Ha ocuoBy IperxoilHo ulllerr,r\ r ,r H,c r{ rr L\a t h Ha ocltoBv nplrKa3a}re aHa;lr3e H oueHe

nocrxrHyrr,rx u o6jaa,r,ennx pe3yJrrara, a )' cx,-lary ca 3anonom o Hayqff u lcrpaxrrBal+,HMa
(,,C,ryx6enu r,racnnx PC",6poj 49/19)) u flpauu,rulrxon o crllqarl,y llcrpaxHBaqxnx u HayqHl.rx

:nasa ("C,ryN6eHu rnacHlrx PC", 6poj 15912020) Moxe ce 3aKrr,yqlirl4 4a je gp ElauHa Mpra,rrah
AcnyHvra cBe ycroBe :a peus6op y 3BaH,e ,ralqnu capaduux. Cxoano roue, Konaracraja npeaJloKe

Hayvxom rehy I4Hcrrzryra:a uxSopuaquoue lexHorouje y Kparyjeauy aa npxxBarl.{ npeaJlon 3a

peu:6op ran.qrl4ara ap EuNHe M. Mprca,,ruh y HafIHo 3Ran>e Hsytttu capndnux v ynymr ra
uarlexHoj nouucuju Muuucrapcrsa npocBere, HayKe LI TexHoJlorxxor pa:roja Peny6:ruxe Cp6uje y
AaJby npolleaypy.

Y Kparyjenuy,

13.09.2022.
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Oaxy,rler MeaxrlHHcxr..rx uayria, Kparyjesau

Yxa xay urra o6racr: I{eopraucra xeuNja.

lAL-
Ap Bu;sana III*rtt, cuwu uuyvnu capaduux

l4ucruryr :a uu$opMaulroHe rexHo,roruje, Kparyjenau

Hayuua o6:racr: Xeuuja

Ap Maruja 3tarap, nay,nlv 6aeemtttt(

14scrrrvlla xevujy, rexHo,rorujy u r"r era,ryprujy. Eeorpaa

Hay r rra o5:racr: Xertrja
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