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НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ 

ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКОГ ФАКУЛТЕТА 

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

 

На седници Наставно-научног већа Технолошко-металуршког факултета Универзитета у 

Београду, одржаној 22.11.2022. године, одлуком бр. 35/266 од 22.11.2022. године именовани 

смо за чланове Комисије референата за подношење извештаја о испуњености услова за 

избор у научно-истраживачко звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК кандидата др Марије 

Бабић Радић, дипл. инж. технол. спец. фарм.  

На основу прегледа и анализе достављеног материјала и увида у целокупни научно-

истраживачки рад др Марије Бабић Радић, подносимо следећи 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 

1.БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ И НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

Биографски подаци 

Др Марија Бабић Радић, рођена је 31.03.1984. године у Београду, где је завршила основну 

школу и XII београдску гимназију „Димитрије Туцовић“. Дипломирала је 2010. године на 

Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду, на Катедри за органску 

хемијску технологију, са просечном оценом 8,33 и исте године уписала је докторске студије 

на студијском програму Хемијско инжењерство, на Катедри за органску хемијску 

технологију Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду. 

Специјалистичке академске студије из области индустријске фармације завршила је 2013. 

године на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду са просечном оценом 10,0. 

Докторску дисертацију под називом: “Синтеза и карактеризација полимерних матрица на 

бази 2-хидроксиалкил акрилата и итаконске киселине за контролисано отпуштање 

оксапрозина” одбранила је 24.02.2016. године на Технолошко-металуршком факултету, 

Универзитета у Београду и тиме стекла научни степен доктора наука из области 

технолошког инжењерства, ужа научна област хемијско инжењерство.  

Др Марија Бабић Радић је од 2011. године запослена у Иновационом центру Технолошко-

металуршког факултета у Београду и то у звању истраживач приправник (од 28.12.2010.), 

затим у звању истраживач сарадник (од 04.03.2014.), а тренутно у звању научни сарадник 

(од 01.03.2017.). Од 2010. године др Марија Бабић Радић је учествовала у реализацији два 

национална пројекта: „Синтеза и карактеризација нових функционалних полимера и 

полимерних нанокомпозита“ (ОИ 172062) и „Динамика нелинеарних физичкохемијских и 

биохемијских система са моделирањем и предвиђањем њихових понашања под 
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неравнотежним условима“ (ОИ 172015). На нивоу међународне сарадње др Марија Бабић 

Радић је у периоду од 2014. - 2017. године била ангажована у реализацији пројекта 

трилатералне сарадње између Републике Србије, Словеније и Швајцарске: „Intelligent 

scaffolds as a Tool for Advanced Tissue Regeneration” (SCOPES – Swiss National Science 

Foundation, IZ73ZO_152327). Од 2018. године др Марија Бабић Радић је члан Техничке 

комисије независних стручњака за оцену студија о процени утицаја пројеката на животну 

средину, Градска управа града Београда, Секретаријат за заштиту животне средине.  

Током свог досадашњег рада др Марија Бабић Радић је учествовала у изради више 

студентских радова (мастер и дипломских) из области полимерног инжењерства који су 

урађени и одбрањени на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду и 

две докторске дисертације. У периоду од 2017. године кандидаткиња је била члан више 

Комисија за оцену и одбрану мастер радова реализованих на Технолошко-металуршком 

факултету Универзитета у Београду.  

У свом досадашњем раду др Марија Бабић Радић се активно бави развојем нових 

биоматеријала за примену у медицини, фармацији и заштити животне средине, са посебним 

фокусом на “паметне” полимерне хидрогелове и матрице природног порекла (на бази 

алгината и желатина), њихову мултифункционалност (осетљивост на различите спољне 

стимулансе, антимикробна активност, биоактивност), као и на пројектовање и контролу 

њихових финалних својстава, а све у складу за захтевима области њихове потенцијалне 

примене. Публиковала је 44 библиографске јединице од којих је 20 у часописима М20 

категорије, 4 поглавља у књигама водећег међународног значаја и један регистровани 

патент на националном нивоу. Према подацима Scopus индексне базе радови др Марије 

Бабић Радић су цитирани 111 пута без аутоцитата, док је h-индекс 8. 

Научно-истраживачка делатност 

Научно-истраживачки рад др Марије Бабић Радић у основи припада области полимерног 

инжењерства, са мултидисциплинарним приступом који укључује биомедицинско 

инжењерство, биологију, медицинске науке, фармацију, нанотехнологије и инжењерство 

заштите животне средине. У свом научно-истраживачком раду кандидаткиња се активно 

бави развојем нових метода синтезе са циљем креирања нових биоматеријала за примену у 

изради система за контролисано отпуштање активних агенаса, лечењу рана, регенерацији 

оштећеног ткива, као и у заштити животне средине за уклањање јона тешких метала из 

водених раствора. У оквиру ових истраживања посебан акценат је на развоју “паметних” 

полимерних хидрогелова и матрица (3D скафолда), као и њихове мултифункционалности 

(осетљивост на различите спољне стимулансе, антимикробна активност, биоактивност), 

пројектовању и контроли њихових коначних својстава у складу за захтевима области 

њихове потенцијалне примене.  

Др Марија Бабић Радић се током израде докторске дисертације бавила развојем синтезе 

нових полимерних биоматеријала, испитивањем њихове структуре и физичко-хемијских 

својстава и могућности њихове примене у изради система за контролисано отпуштање 
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активних агенаса са посебним освртом на системе којима се превазилази феномен 

нежељених ефеката лекова у горњем делу гастроинтестиналног тракта. Истраживања су се 

фокусирала на развој “паметних” хидрогелова на бази 2-хидроксиетил метакрилата, 2-

хидроксиетил акрилата и 2-хидроксипропил акрилата са различитим садржајем итаконске 

киселине при чему је, поред ефикасности примене у системима за контролисано отпуштање 

активних агенаса, испитан и утицај врсте и садржаја мономера на својства добијених 

хидрогелова. Испитивана су pH- и температурна-осетљивост добијених хидрогелова, 

механичка својства, морфологија, антимикробна својства, ин витро ћелијска вијабилност, 

као и ефиксаност уградње различитих активних агенаса (оксапрозин и његови комплекси 

са металима Zn, Co, Cu, Mn) и њихово контролисано отпуштање. Утврђено је да врста 

мономера као и садржај итаконске киселине омогућавају прецизно пројектовање жељених 

својстава хидрогелова (“паметна” својства, капацитет бубрења, механичка својства, 

морфологија, порозност), као и профила отпуштања активних агенаса што је од великог 

значаја за смањење појаве нежељених ефеката лекова у горњем делу гастроинтестиналног 

тракта који могу имати озбиљне и по живот опасне последице на здравље човека. Резултати 

наведених истраживања су публиковани у четири врхунска међународна часописа.   

Поред тематике везане за докторску дисертацију, др Марија Бабић Радић се бавила и 

развојем нових метода синтезе хидрогелова по принципу “биоимитације” за примену у 

биомедицинском инжењерству ткива, лечењу рана, као и изради система за контролисано 

отпуштање активних агенаса. Изузетност истраживања у области развоја иновативне 

методе синтезе хидрогелова на бази 2-хидроксиетил (мет)акрилата и желатина 

комбиновањем полимеризације применом неконвенционалних извора енергије: 

микроталасног (МW) и ултра-виолетног (УВ) зрачења и употребом одговарајућих 

катализатора потврђена је и наградом “Покрени се за науку” која се додељује за 

истраживања у области медицинских и природних наука.  

Др Марија Бабић Радић се бавила и развојем синтезе полимерних биоматеријала на бази 2-

хидроксиетил метакрилата, алгината, желатина и честица различитих метала (гвожђе(III) 

оксид, титанијум(IV) оксид и графен оксид) за примену у биомедицини-за регенерацију 

коштаног ткива и/или лечење рана, као и за израду система за контролисано отпуштање 

активних агенаса посебно оних са ниском биорасположивошћу. Највећи допринос у овој 

области кандидаткиња је остварила развојем нове технике којом се на једноставан начин 

превазилази проблем уградње честица гвожђе(III) оксида у полимерну структуру на бази 2-

хидроксиетил метакрилата, алгината и желатина при чему се добија ефикасан систем за 

контролисано отпуштање куркумина којим се постиже повећање његове 

биорасположивости што иначе представља лимитирајући фактор за његову терапијску 

употребу. Из овог истраживања проистекао је и регистрован патент на националном нивоу.  

У области заштите животне средине кандидаткиња је развијала нове хидрогелове на бази 2-

хидроксиетил акрилата и итаконске киселине који су се показали ефикасним за уклањање 

јона тешких метала из водених раствора. Резултати овог истраживања публиковани су у 

међународном часопису изузетних вредности - М21а.  
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Кроз рад на наведеним научним истраживањима кандидаткиња је савладала оптимизацију 

синтеза полимерних материјала и њихових финалних својстава, као и примену и 

оптимизацију услова савремених инструменталних техника за карактеризацију полимерних 

материјала (СЕМ, ФТИР, ДСЦ, ДМА, УВ спектрофотометрија). Најновија истраживања др 

Марије Бабић Радић су фокусирана на развој синтеза по принципима одрживог развоја и 

зелене хемије, потпуно природних, биодеградабилних полимерних биоматеријала-

скафолда на бази алгината и желатина за примену у регенеративној медицини 

(биомедицинско инжењерство ткива, третман рана) и изради система за контролисано 

отпуштање активних агенаса посебно оних са слабом растворљивошћу у води чија 

формулација представља актуелан изазов у савременој медицини и фармацији.  

Спроводећи наведена иновативна истраживања током свог рада, др Марија Бабић Радић је 

показала изузетну самосталност, оригиналност и стручност у реализацији експеримената 

оптимизацијом примењених техника и метода, као и анализом и начином приказивања 

добијених резултата. Резултати које је кандидаткиња остварила током свог досадашњег 

рада значајно су допринели реализацији и квалитету међународног и два национална 

научно-истраживачка пројекта на којима је кандидаткиња била ангажована и тиме 

потврдили њену научно-истраживачку компетентност. 

Др Марија Бабић Радић је у свом досадашњем раду публиковала 44 библиографске јединице 

од којих је: 20 радова у часописима М20 категорије, 4 поглавља у књигама водећег 

међународног значаја, 17 радова саопштених на скуповима међународног значаја 

штампаних у изводу, 1 рад саопштен на националном скупу штампан у изводу и један 

регистровани патент на националном нивоу. Према подацима Scopus индексне базе радови 

др Марије Бабић Радић су цитирани 111 пута без аутоцитата, док је h-индекс 8. 

2. НАУЧНА КОМПЕТЕНТНОСТ 

Др Марија Бабић Радић је до сада укупно објавила 44 библиографске јединице, од чега 4 

поглавља у књигама водећег међународног значаја, 1 рад у медјународном часопису 

изузетних вредности (М21а), 12 радова у врхунским међународним часописима (М21), 4 

рада у истакнутим међународним часописима (М22), 3 рада у часописима међународног 

значаја (М23), 17 радова саопштених на скуповима међународног значаја штампаних у 

изводу (М34), 1 рад саопштен на националном скупу штампан у изводу (М64) и један 

регистровани патент на националном нивоу (М97). 

2.1. ОБЈАВЉЕНИ НАУЧНИ РАДОВИ И ДРУГИ ВИДОВИ АНГАЖОВАЊА У 

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОМ И СТРУЧНОМ РАДУ 

2.1.1. Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику 

водећег међународног значаја (М13): 

После избора у претходно звање: (Прва страница књиге, садржај – Прилог 1) 

M13.1. Babić, M.M., Tomić, S.Lj., Semi-interpenetrating networks based on (meth)acrylate, 

itaconic acid, and poly(vinyl pyrrolidone) hydrogels for biomedical applications. In: Jana, 
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Sougata, Jana, Subrata (Eds.), Interpenetrating Polymer Network: Biomedical Applications, 

Springer  Singapore (2020) pp. 263-288 DOI: 10.1007/978-981-15-0283-5_10 ISBN 978-981-15-

0282-8 (Print) 978-981-15-0283-5 (eBbook) ( 1 хетероцитат) 

https://doi.org/10.1007/978-981-15-0283-5_10 

 

M13.2. Tomić, S.L., Babić, M.M., Vuković, J.S., Hydrogels based on 2-hydroxyethyl acrylate 

and itaconic acid as controlled drug release systems. In book: The applications of hydrogels, 

Mario Daniel Ninago, Olivia Valeria López, María Fernanda Horst (Editors), Nova Science 

Publishers, Inc. (2021) pp. 143-203, ISBN 978-168507256-8  

https://novapublishers.com/shop/the-applications-of-hydrogels/ 

 

M13.3. Tomić, S.Lj., Vukomanović, M., Nikodinović-Runić, J., Babić, M.M., Vuković, J.S., 

Hydrogel scaffolds based on alginate, gelatin, and 2-hydroxyethyl methacrylate for tissue 

regeneration. In: Jana, S., Jana, S. (eds) Marine Biomaterials. Springer, Singapore (2022) pp. 173-

204. ISBN 978-981-16-5374-2 (ebook), ISBN 978-981-16-5373-5 (print)        

https://doi.org/10.1007/978-981-16-5374-2_6  

 

M13.4. Babić Radić M.M, Vukomanović, M., Nikodinović-Runić, J., Tomić S.Lj. Development 

of nanographene oxide/2-hydroxyethyl methacrylate/gelatin/algnate and nanotitanium dioxide/2- 

hydroxyethyl methacrylate/gelatin/algnate polymeric systems for biomedical applications. In: 

Advanced Nanoformulation. Theranostic Nanosystems, Volume 3, 1st Edition-August 1, 2022 

Editors: Md Saquib Hasnain, Amit Nayak, Tejraj Aminabhavi, Paperback ISBN: 9780323857857 

https://www.elsevier.com/books/advanced-nanoformulations/hasnain/978-0-323-85785-7 

 

2.1.2. Радови објављени у научним часописима међународног значаја; научна 

критика; уређивање часописа (М20) 

Радови у међународним часописима изузетних вредности М21а 

Пре избора у претходно звање: 

M21a.1. Antić K.M., Babić M.M., Jovašević Vuković J.S., Vasiljević-Radović D.G., Onjia A.E., 

Filipović J.M., Tomić S.Lj., „Preparation and characterization of novel P(HEA/IA) hydrogels for 

Cd2+ ion removal from aqueous solution“, Applied Surface Science 338 (2015), pp. 178-189. 

DOI:10.1016/j.apsusc.2015.02.133, IF(2015)=3,150, ISSN 0169-4332 (Materials Science, 

Coating & Films 1/18) (13 хетероцитата)  https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2015.02.133   

Радови у врхунским међународним часописима (М21) 

Пре избора у претходно звање:  

https://doi.org/10.1007/978-981-15-0283-5_10
https://doi.org/10.1007/978-981-16-5374-2_6
https://www.elsevier.com/books/advanced-nanoformulations/hasnain/978-0-323-85785-7
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M21.1. Vuković J.S., Babić M.M., Antić K.M., Filipović J.M., Stojanović S.T., Najman S.J., 

Tomić S.Lj., „In vitro cytotoxicity assessment of intelligent acrylate based hydrogels with 

incorporated copper in wound management”, Materials Chemistry and Physics 175 (2016) pp.158-

163, DOI:10.1016/j.matchemphys.2016.03.009, IF(2014)=2,259 ISSN 0254-0584, (Materials 

Science, Multidisciplinary 69/260)  (5 хетеоцитата) 

https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2016.03.009 

 

M21.2 Babić M.M., Božić B.Ð., Božić B.Ð., Filipović J.M., Ušćumlić G.S., Tomić S.Lj., 

„Evaluation of novel antiproliferative controlled drug delivery system based on poly(2-

hydroxypropyl acrylate/itaconic acid) hydrogels and nickel complex with Oxaprozin“, Materials 

Letters 163 (2016) pp.214-217, DOI:10.1016/j.matlet.2015.10.078, IF(2014)=2,489, ISSN 0167-

577X, (Materials Science, Multidisciplinary 60/260) (11 хетероцитатa) 

https://doi.org/10.1016/j.matlet.2015.10.078 

 

M21.3 Babić M.M., Antić K.M., Jovašević Vuković J.S., Božić B.Ð., Davidović S.Z., Filipović 

J.M., Tomić S.Lj., „Oxaprozin/poly(2-hydroxyethyl acrylate/itaconic acid) hydrogels: 

morphological, thermal, swelling, drug release and antibacterial properties“, Journal of Materials 

Science 50 (2015) 2:906–922, DOI:10.1007/s10853-014-8651-z, IF(2014)=2,371, ISSN 0022-

2461, (Materials Science, Multidisciplinary 63/260) (24 хетероцитата) 

 https://doi.org/10.1007/s10853-014-8651-z 

 

M21.4. Babić M.M., Božić B.Ð., Božić B.Ð., Filipović J.M., Ušćumlić G.S., Tomić S.Lj., 

„Evaluation of poly(hydroxyethyl acrylate/itaconic acid) hydrogels for controlled delivery of 

transition metal complexes with Oxaprozin as potential antiproliferative agents“, Journal of 

Materials Science 50 (2015) 18:6208–6219, DOI:10.1007/s10853-015-9179-6, IF(2014)=2,371, 

ISSN 0022-2461, (Materials Science, Multidisciplinary 63/260) (8 хетероцитата) 

https://doi.org/10.1007/s10853-015-9179-6 

 

M21.5. Vuković J.S., Babić M.M., Antić K.M., Miljković M.G., Perić-Grujić A.A., Filipović 

J.M., Tomić S.Lj., „A high efficacy antimicrobial acrylate based hydrogels with incorporated 

copper for wound healing application“, Materials Chemistry and Physics 164 (2015) pp. 51-62, 

DOI:10.1016/j.matchemphys.2015.08.022, IF(2014)=2,259, ISSN 0254-0584, (Materials Science, 

Multidisciplinary 69/260) (4 хетероцитата)  

https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2015.08.022 

 

M21.6 Babić M.M., Božić B.Ð., Antić K.M., Jovašević Vuković J.S., Perišić M.D., Filipović 

J.M., Tomić S.Lj., „Design of novel multifunctional Oxaprozin delivery system based on dual-

sensitive poly(2-hydroxypropyl acrylate/itaconic acid) hydrogels”, Materials Letters 147 (2015) 

pp. 64-68, DOI:10.1016/j.matlet.2015.02.035, IF(2014)=2,489, ISSN 0167-577X, (Materials 

Science, Multidisciplinary 60/260) (3 хетероцитата) 

https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2016.03.009
https://doi.org/10.1016/j.matlet.2015.10.078
https://doi.org/10.1007/s10853-014-8651-z
https://doi.org/10.1007/s10853-015-9179-6
https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2015.08.022
http://www.sciencedirect.com.proxy.kobson.nb.rs:2048/science/article/pii/S0167577X15002219
http://www.sciencedirect.com.proxy.kobson.nb.rs:2048/science/article/pii/S0167577X15002219
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https://doi.org/10.1016/j.matlet.2015.02.035 

 

После избора у претходно звање:  

M21.7. Filipović V.V., Babić M.M., Gođevac D., Pavić A., Nikodinović-Runić J., Tomić S.Lj., 

“In Vitro and In Vivo biocompatibility of novel zwitterionic poly(beta amino)ester hydrogels based 

on diacrylate and glycine for site-specific controlled drug release”, Macromolecular Chemistry 

and Physics, 220 (2019) 17:1900188-99, DOI:10.1002/macp.201900188, IF(2017)=2,492, ISSN 

1022-1352 (Polymer Science 26/87) (1 хетероцитат) 

https://doi.org/10.1002/macp.201900188 

 

M21.8. Tomić, S.Lj., Nikodinović-Runić, J., Vukomanović, M., Babić, M.M., Vuković, J.S., 

“Novel hydrogel scaffolds based on alginate, gelatin, 2-hydroxyethyl methacrylate, and 

hydroxyapatite”, Polymers, 13 (2021) 6:932-948, DOI:10.3390/polym13060932, IF(2021)=4,967 

ISSN 2073-4360, (Polymer Science 16/90) (8 хетероцитата) 

https://doi.org/10.3390/polym13060932 

 

M21.9. Filipović, V.V., Babić Radić, M.M., Vuković, J.S., Vukomanović, M., Rubert, M., 

Hofmann, S., Müller, R., Tomić, S.L. „Biodegradable hydrogel scaffolds based on 2-hydroxyethyl 

methacrylate, gelatin, poly(β-amino esters), and hydroxyapatite“, Polymers, 14 (2022) 1:18-25, 

DOI:10.3390/polym1410018, IF(2021)=4,967, ISSN 2073-4360, (Polymer Science 16/90) (2 

хетероцитатa) 

https://doi.org/10.3390/polym14010018  

 

M21.10. Babić Radić, M.M., Filipović, V.V., Vukomanović, M., Nikodinović Runić, J., Tomić, 

S.Lj. „Degradable 2-hydroxyethyl methacrylate/gelatin/alginate hydrogels infused by 

nanocolloidal graphene oxide as promising drug delivery and scaffolding biomaterials“, Gels, 8 

(2022)  1:22-36, DOI:10.3390/gels8010022, IF(2021)=4,432, ISSN 2310-2861 (Polymer Science 

22/90) (4 хетроцитата) 

https://doi.org/10.3390/gels8010022  

 

M21.11. Babić Radić, M.M., Filipović, V.V., Vuković, J.S., Vukomanović, M., Rubert, M., 

Hofmann, S., Müller, R., Tomić, S.Lj, “Bioactive interpenetrating hydrogel networks based on 2-

hydroxyethyl methacrylate and gelatin intertwined with alginate and dopped with apatite as 

scaffolding biomaterials”, Polymers, 14 (2022) , 15:3112-3126, DOI:10.3390/polym14153112, 

IF(2021)=4,967, ISSN 2073-4360 (Polymer Science 16/90) (0 хетероцитата) 

https://doi.org/10.3390/polym14153112 

 

M21.12. Vuković S. Jovana, Filipović V. Vuk, Babić Radić M. Marija, Vukomanović Marija, 

Milivojević Dušan, Ilić-Tomić Tatjana, Nikodinović-Runić Jasmina, Tomić Lj. Simonida, „In 

vitro and In vivo biocompatible and controlled resveratrol release performances of HEMA/alginate 

https://doi.org/10.1016/j.matlet.2015.02.035
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Filipovi%C4%87%2C+Vuk+V
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Babi%C4%87%2C+Marija+M
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Go%C4%91evac%2C+Dejan
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Pavi%C4%87%2C+Aleksandar
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Nikodinovi%C4%87-Runi%C4%87%2C+Jasmina
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Tomi%C4%87%2C+Simonida+Lj
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/macp.201900188
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/macp.201900188
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15213935
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15213935
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/15213935/2019/220/17
https://doi.org/10.1002/macp.201900188
https://doi.org/10.3390/polym13060932
https://doi.org/10.3390/polym14010018
https://doi.org/10.3390/gels8010022
https://doi.org/10.3390/polym14153112
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and HEMA/gelatin IPN Hyrogel Scaffolds“, Polymers, 14 (2022), 20:4459, DOI: 

10.3390/polym14204459, IF(2021)= 4,967, ISSN 2073-4360 (Polymer Science 16/90) (0 

хетероцитата) 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36298041/ 

Радови у истакнутим међународним часописима M22 

Пре избора у претходно звање:  

M22.1. Tomić S.Lj., Babić M.M., Antić K.M., Jovašević V.J.S., Malešić N.B., Filipović J.M., 

“pH-Sensitive hydrogels based on (meth)acrylates and itaconic acid”, Macromolecular Research 

22 (2014) pp. 1203-1213, DOI:10.1007/s13233-014-2172-0, IF(2014)=1,597, ISSN 1598-5032, 

(Polymer Science 45/82) (11 хетероцитата) 

https://doi.org/10.1007/s13233-014-2172-0 

 

После избора у претходно звање:  

M22.2. Babić M.M., Božić B.Ð., Božić B.Ð., Ušćumlić G.S., Tomić S.Lj., “The innovative 

combined microwave-assisted and photo-polymerization technique for synthesis of the novel 

degradable hydroxyethyl (meth)acrylate/gelatin based scaffolds”, Materials Letters 213 (2018) 

236–240, DOI:10.1016/j.matelet.2017.11.087, IF(2018)=3,019, ISSN 0167-577X, (Materials 

Science, Multidisciplinary 124/314) (5 хетероцитата) 

https://doi.org/10.1016/j.matlet.2017.11.087 

 

M22.3. S.Lj. Tomić, M.M. Babić, J.S. Vuković, L. Djokić, A. Pavić, J. Nikodinovic-Runić, 

“Effect of composition and method of preparation of 2-hydroxyethyl methacrylate/gelatin 

hydrogels on biological in vitro (cell line) and in vivo (zebrafish) properties”, Journal of Polymer 

Research, 27 (2020) 10:305-312, DOI:10.1007/s10965-020-02219-w, IF(2020)=3,097, ISSN  

1022-9760 (Polymer Science 36/91) (1 хетероцитат) 

https://doi.org/10.1007/s10965-020-02219-w 

 

M22.4. M.M. Babić, M. Vukomanović, M. Stefanič, J. Nikodinović-Runić, and S.Lj. Tomić, 

“Controlled curcumin release from hydrogel scaffold platform based on 2-hydroxyethyl 

methacrylate/gelatin/alginate/iron(III) oxide”, Macromolecular Chemistry and Physics,  221  

(2020)  20:2000186-2000198, DOI:10.1002.macp.202000186, IF(2018)=2,622,  ISSN 1022-1352, 

(Polymer science 28/87) (3 хетероцитата)  

https://doi.org/10.1002/macp.202000186 

 

Радови у међународним часописима M23 

Пре избора у претходно звање: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36298041/
https://doi.org/10.1016/j.matlet.2017.11.087
https://doi.org/10.1007/s10965-020-02219-w
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15213935
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/15213935/2019/220/17
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/15213935/2019/220/17
https://doi.org/10.1002/macp.202000186
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M23.1 Antić K.M., Babić M.M., Vuković J.S., Onija A.E., Filipović J.M., Tomić S.Lj., “Removal 

of Pb2+ ions from aqueous solution by P(HEA/IA) hydrogels”, Hemijska Industrija, 70 (2016) 

6:695-705, DOI: 10.2298/HEMIND151225006A, ISSN 0367-598X, (121/135, IF(2014)=0,36) (4 

хетероцитата) 

M23.2. Babić M.M., Jovašević J.S., Filipović J.M., Tomić S.Lj., “Diffusion of drugs in hydrogels 

based on (meth)acrylates, poly(alkylene glycol) (meth)acrylates and itaconic acid”, Hemijska 

industrija 66 (2012) 823-829, ISSN 0367-598X,  (104/133, IF(2012)=0,463) (6 хетероцитата) 

 

M23.3. Pavelkić V.M., Beljanski V.M., Antić K.M., Babić M.M., Brdarić T.P., Gopčević K.R., 

“Thermal stability of porcine pepsin influenced by Al(III) ion: DSC study”, Russian Journal of 

Phisical Chemistry A 85 (2011) pp. 2245-2250, ISSN 0036-0244, (114/127, IF(2010)=0,503). (5 

хетероцитата) 

 

2.1.3. Зборници међународних скупова M30 

Радови саопштени на скупу међународног значаја штампани у изводу (M34) 

Пре избора у претходно звање:  

M34.1. Babić M.M., Filipović J.M., Tomić S.Lj., „Polymeric matrices based on 2-hydroxyethyl 

acrylate and itaconic acid for potential applications in tissue regeneration“, Fourth International 

Symposium Frontiers in Polymer Science, Riva del Garda, Italy, Programme booklet, Organized 

by Elsevier, (2015), p. 156.  

M34.2. Babić M.M., Božić B.Đ., Antić K.M., Vuković J.S., Perišić M.D., Filipović J.M., Tomić 

S.Lj., „Development of multifunctional Oxaprozin/poly(2-hydroxypropyl acrylate/itaconic acid) 

delivery system“, YUCOMAT 2015, The 17th Annual Conference-YUCOMAT 2015, Herceg 

Novi, Montenegro, Programme and the book of abstracts, (2015) p. 86.  

M34.3. Tomić S.Lj., Krezović B.D., Babić M.M., Jovašević J.S., Antić K.M., Filipović J.M., 

“Swelling behavior and controlled release properties of pH-sensitive hydrogels based on 2-

hydroxypropyl acrylate and itaconic acid, Programme and the book of abstracts”, EUPOC 2014 

Precision Polymers: Synthesis, Folding and Function, Gargnano, Lago di Garda (BS), Italy, 

(2014), p. 18.  

M34.4. Babić M.M., Božić B.Đ, Antić K.M., Jovašević Vuković J.S., Perišić M.D., Filipović 

J.M., Tomić S.Lj., “Polymeric martices based on 2-hydroxyethyl acryleate and itaconic acid for 

controlled drug release”, Programme and the book of abstracts I/1, Thirteenth young researchers’ 

conference-Materials science and engineering, Belgrade, Serbia, ISBN 978-86-80321-30-1, 

Institute of Technical Sciences of SASA, (2014), p. 1.  

M34.5. Jovašević Vuković J.S., Babić M.M., Antić K.M., Perišić M.D., Filipović J.M., Tomić 

S.Lj., “Structural, release and antibacterial properties of pH sensitive hydrogels based on 2-

hydroxyethyk acryleate and itaconic acid with incorporated copper (II) ions”, Programme and the 

book of abstracts III/6, Thirteenth young researchers’ conference-Materials science and 

engineering, Belgrade, Serbia, ISBN 978-86-80321-30-1, Institute of Technical Sciences of 

SASA, (2014),  p. 11.  
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M34.6. Babić M.M., Jovašević J.S., Antić K.M., Krezović B.D., Perišić M.D., Filipović J.M., 

Tomić S.Lj., „Influence of amniotic fluid on swelling and controlled drug release of hydrogels 

based on 2-hydroxyethyl acrylate and itaconic acid“, 3rd Conference Innovation in Drug Delivery, 

Pisa, Italy, Programme and Abstracts, (2013), p. 113.  

M34.7. Babić M.M., Jovašević J.S., Filipović J.M., Tomić S.Lj., „Effect of amniotic fluid on 

swelling and controlled release properties of hydrogels based on itaconic acid“, The 15th Annual 

Conference-YUCOMAT 2013, Herceg Novi, Montenegro, Programme and the book of abstracts, 

(2013), p. 148.  

M34.8. Pavelkić V.M., Antić K.M., Babić M.M., Gopčević K. and Petković M.P., “Analysis of 

thermal denaturation of pepsin on basis of maldi-tof ms and page experimental data”;11th 

International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry "Physical 

Chemistry 2012", Belgrade, Serbia, (2012), Proc. Vol. 1, p. 397-399.  

M34.9. Babić M.M., Antić K.M., Pavelkić V.M., Tomić S.Lj., “Hydrogels in controlled drug 

delivery systems”, 10th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical 

Chemistry ’’Physical Chemistry 2010’’, Belgrade, Serbia, (2010), Proc. Vol. 2, p. 615-617.  

M34.10. Pavelkić V., Beljanski M., Antić K., Babić M.M., Brdarić T. and Gopčević K., 

“Determination of ligand binding constants from DSC data”, 10th International Conference on 

Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry "Physical Chemistry 2010", Belgrade, 

Serbia, (2010), Proc. Vol. 1, p. 343-345.  

 

После избора у претходно звање:  

M34.11. Vuković J.S., Babić M.M., Božić B.Đ., Antić K.M., Filipović V.V., Filipović J.M., 

Tomić S.Lj., „Synthesis and development of polymeric scaffolds based on (meth)acrylates for 

tissue regeneration applications”, The 18th Annual Conference-YUCOMAT 2016, Herceg Novi, 

Montenegro, Programme and the book of abstracts, p 96 (2016) Materials Research Society of 

Serbia, ISBN 978-86-919111-1-9 

M34.12. Filipović V., Babić M., Vuković J., Filipović J., Tomić S., „Synthesis and 

characterization of novel biodegradable drug delivery systems based on HEMA/poly(β-amino 

ester) hydrogels”, 4th Conference on innovation in drug delivery: site-specific drug delivery, Antib, 

France, Programme and the book of abstracts, p 105 (2016) 

M34.13. Babić M.M., Antić K.M., Filipović V.V., Božić B.Đ., Božić B.Đ., Tomić S.Lj., 

„Fabrication in two-step microwave/ultraviolet polymerization of three-dimensional scaffolds 

based on natural and synthetic components”, EUPOC 2017 on Polymers and Additive 

Manufacturing: From Fundamentals to Applications, Gargnano – Lake Garda (Italy), 21-25 May, 

2017, Abstract Booklet, p 59 (2017) 

M.34.14. Babić M.M., Vuković J.S., Antić K.M., Filipović V.V., Tomić S.Lj., „Effects of 

composition and  method of preparation on biocompatible and biodegradable behavior of 3-D 

polymeric scaffolds based on gelatin/alginate/methacrylate”, YUCOMAT 2017, The 19th Annual 

Conference-YUCOMAT 2017, Herceg Novi, Montenegro, Programme and the book of abstracts, 

p 102 (2017) ISBN 978-86-919111-2-6 



11 

 

M34.15. Babić M.M., Filipović V.V., Tomić S.Lj., „Smart biocompatible and biodegradable 

hydrogel matrices based on natural and synthetic polymers“, Seventeenth Young Researchers 

Conference-Materials Sciences and Engineering, Belgrade, Serbia, December 5–7, 2018, 

Programme and the book of abstracts, 3-3, pp 16. ISBN 978-86-80321-34-9 

M34.16. Jovana S. Vuković, Marija M. Babić, Simonida Lj. Tomić, „Morphology, degradation, 

mechanical and biological properties of PHEMA/gelatin/alginate hydrogels“, Eighteenth Young 

Researchers Conference-Materials, Belgrade, 2019, 2-3, 10, ISBN 978-86-80321-35-6. 

M34.17. Ivana Vučinić, Jovana S. Vuković, Marija M. Babić, Simonida Lj. Tomić, „Structural, 

swelling, release and antimicrobial properties of hybrid PHEMA/gelatin/alginate/honey polymeric 

matrices“, Eighteenth Young Researchers Conference-Materials, Belgrade, 2019, 2-4, 11, ISBN 

978-86-80321-35-6. 

 

2.1.4 Зборници националних скупова (M60)  

Саопштења са акупа националног значаја штампано у изводу (M64)  

Пре избора у претходно звање: 

M64.1. Marija M. Babić, Katarina M. Antić, Marija P. Petrović, Vesna M. Pavelkić, Simonida 

Lj.Tomić: ''Drug diffusion and controlled release studies from hydrogels based on (meth)acrylates 

and itaconic acid’’, Национална конференција са међународним учешћем „Биотехнологија 

за одрживи развој“, Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду, Београд 

24.-26. новембар 2010, Књига радова-CD издање стр. 16.  

2.2. Одбрањена докторска дисертација (M70)  

Пре избора у претходно звање:  

M70.1. Марија М. Бабић, „Синтеза и карактеризација полимерних матрица на бази 2-

хидроксиалкил акрилата и итаконске киселине за контролисано отпуштање оксапрозина“, 

Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду, Београд 2015.  

 

2.3. Патенти (M90) 

Регистрован патент на националном нивоу (M92) 

После избора у претходно звање:  

M92.1. Томић Симонида, Бабић Марија, Хибридне полимерне матрице на бази 

алгината, желатина, 2-хидроксиетил метакрилата и гвожђе(III) оксида, њихово 

добијање и примена, RS 63115 B1, објављено датума 31.05.2022, Гласник интелектуалне 

својине број  5/2022, стр. 28-29 ISSN 2217-9143 (Исправа о патенту бр 63115 достављена у 

Прилогу 2).  

 

2.4. Педагошка активност после избора у претходно звање 

Члан комиије за оцену и одбрану мастер рада: 

1.Кандидат: Вучинић Ивана бр. индекса 2018/3124, “Синтеза и карактерисање полимерних 

матрица на бази 2-хидроксиетил метакрилата, желатина, алгината, меда и куркумина за 
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примену у регенерацији ткива”, датум одбране 30.09.2019. године на Технолошко-

металуршком факултету Универзитета у Београду (Одлука о одобрењу теме завршног 

мастер рада и именовању Комисије достављена у Прилогу 3). 

2.Кандидат: Јокић Бранислав бр. индекса 2019/3125, “Утицај алгината на порозност, 

деградацију и биокомпатибилност полимерних матрица за регенерацију коштаног ткива”, 

датум одбране 30.09.2021. године на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у 

Београду (Уговор о ангазовању у Комисији бр 30/660 достављен у Прилогу 3).  

3.Кандидат: Карановић Ксенија бр. индекса 2020/3064, “Биоактивни полимерни материјали 

за регенерацију мекких ткива”, датум одбране 30.09.2021. године на Технолошко-

металуршком факултету Универзитета у Београду (Уговор о ангазовању у Комисији бр 

17/667 достављен у Прилогу 3).  

 

2.5. Уређивање часописа и рецензије: 

Рецензент у часопису категорије М20: 

Др Марија Бабић Радић је након избора у претходно звање рецензирала 10 радова у 5 

часописа М20 каегорије и то (Сертификати о рецензијама достављени у Прилогу 4): 

-Materials Letters (ИФ=3.574) 5 радова, 

-Моlecules (ИФ=4,927) 1 рад, 

-Polymers (ИФ=4,967) 2 рада, 

-Gels (ИФ=4,432) 2 рада. 

 

2.6. НАУЧНА САРАДЊА И САРАДЊА СА ПРИВРЕДОМ  

2.6.1. Учешће у пројектима, студијама и елаборатима и сл. са привредом; учешће у 

пројектима финансираним од стране надлежног Министарства: 

1. Пројекат ОИ172062 Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике 

Србије под називом: „Синтеза и карактеризација нових функционалних полимера и 

полимерних нанокомпозита“, руководилац пројекта проф. др Иванка Поповић. 

2. Пројекат ОИ172015 Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике 

Србије под називом: „Динамика нелинеарних физичкохемијских и биохемијских система 

са моделирањем и предвиђањем њихових понашања под неравнотежним условима“, 

руководилац пројекта проф. др Љиљана Колар Анић.   

Др Марија Бабић Радић је од 2018. године члан (независни стручњак) Техничке комисије за 

оцену студија о процени утицаја пројеката на животну средину, Градска управа града 

Београда, Секретаријат за заштиту животне средине (Решење број 501-445/2017-В-04 од 

27.12.2018. године достављено у Прилогу 5) 

 

2.6.2. Учешће у међународним научним пројектима  

         1. Међународни пројекат трилатералне сарадње између Републике Србије-Словеније-

Швајцарске: “Intelligent Scaffolds as a Tool for Advanced Tissue Regeneration“ (SCOPES-Swiss 

National Science Foundation) IZ73ZO_152327 (септ. 2014-септ. 2017).  
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Др Марија Бабић Радић је била руководилац пројектног задатка: „Characterization of the 

synthesized polymeric scaffolds to define important properties for application in tissue engineering 

(structural, morphological, mechanical, swelling and controlled release properties, as well as the 

degradation, hydrophilicity and porosity of the materials“ у оквиру пројекта трилатералне 

сарадње између Републике Србије-Словеније-Швајцарске: “Intelligent Scaffolds as a Tool for 

Advanced Tissue Regeneration“ (SCOPES-Swiss National Science Foundation) IZ73ZO_152327 

(Потврда руководиоца пројекта о руковођењу пројектним задатком достављена у Прилогу 

6). 

2.6.3. Међународна сарадња са сасрадницима из иностраних институција: 

- Проф. Др Марија Вукомановић, Advanced materials department, Institut “Jožef Stefan”  

   Љубљана, Словенија, 

-Проф. Др Sandra Hofmann, Biomedical engineering department, Eindhoven University of  

  Technology, Холандија, 

-Проф. Ralph Muller, Department of Health Sciences and Technology, ETH, Цирих,    

Швајцарска.  

(Доказ публиковани заједнички радови М21.9, М21.11) 

 

2.7. Анализа пет најзначајнијих научних остварења кандидата од избора у звање 

научни сарадник  

Листа пет најзначајнијих остварења др Марије Бабић Радић укључила је 3 рада из категорије 

М21, 1 рад категорије М22 и један регистрован патент на националном нивоу:  

 

1. M21.10. Babić Radić, M.M., Filipović, V.V., Vukomanović, M., Nikodinović Runić, J., 

Tomić, S.Lj. „Degradable 2-hydroxyethyl methacrylate/gelatin/alginate hydrogels infused by 

nanocolloidal graphene oxide as promising drug delivery and scaffolding biomaterials“, Gels, 

8 (2022)  1:22-36, DOI:10.3390/gels8010022, IF(2021)=4,432, ISSN 2310-2861 (Polymer 

Science 22/90) (4 хетероцитата) https://doi.org/10.3390/gels8010022  

Циљ наведеног рада је синтеза нових биоматеријала на бази природних полимера, са 

потенцијалном двоструком применом: у инжењерству ткива у виду порозних, 

деградабилних полимерних матрица које омогућавају раст и развој ћелија, као и у изради  

система за уградњу и контролисано отпуштање у води слабо растворних активних 

супстанци чија формулација представља велики изазов у фармацији и савременој 

медицини. Као полазне компоненте за синтезу хидрогелова коришћени су: синтетски 

мономер 2-хидроксиетил меткрилат (HЕМА) који је изабран због своје већ доказане 

биокомпатибилности и механичких својстава док су као природне компоненте изабрани 

полимери: алгинат и желатин. Будући да су слаба механичка својства један од 

ограничавајућих фактора природних полимера, за синтезу хидрогелова су, поред наведених 

компоненти, коришћене и наночестице графен оксида (GО) са намером побољшања 

механичких и биолошких својстава синтетисаних хидрогелова. Хидрогелови су 

https://doi.org/10.3390/gels8010022
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синтетисани полимеризацијом преко слободних радикала уз употребу NaHCO3 као 

порогена при чему је пороген искоришћен како у сврху добијања порозног материјала тако 

и у сврху равномерне уградње наночестица GО у полимерну структуру. Метода примене 

порогена за равномерну уградњу честица GО у полимерну структуру је по први пут 

приказана и описана у литератури у радовима кандидаткиње те овај рад представља 

значајан допринос у области синтезе нових биоматеријала. Сви синтетисани узорци су 

карактерисани у погледу њихове хемијске структуре, морфологије, порозности, 

механичких својстава, потенцијала за уградњу и контролисано отпуштање куркумина, као 

и ин витро биокомпатибилности на ћелијској линији фибробласта. На основу добијених 

резултата утврђено је да је поред нове технике уградње наночестица у полимерну 

структуру, додатни научни допринос овог рада добијање серије нових хидрогелова на бази 

HЕМА-е, алгината, желатина и GО, који су хидрофилни, са степеном бубрења у опсегу од 

1,2 до 1,9, деградабилни, са подесивим вредностима порозности (у опсегу од 56 до 76 %) и 

механичких својстава (у опсегу од 1,69 до 4,78 MPa), као и са ефикасношћу уградње 

куркумина (у води слабо растворне активне супстанце) преко 99 %. Поред тога, испитивани 

хидрогелови су показали постизање различитих профила отпуштања куркумина у 

зависности од њиховог састава и ин витро биокомпатибилност на ћелијској линији 

фибробласта што их чини потенцијалним кандидатима за примену како у биомедицини у 

виду биолошких скафолда за репарацију оштећених ткива тако и у фармацији за 

формулацију активних супстанци слабо растворних у води.  

 

2. M21.11. Babić Radić, M.M., Filipović, V.V., Vuković, J.S., Vukomanović, M., Rubert, M., 

Hofmann, S., Müller, R., Tomić, S.Lj, “Bioactive interpenetrating hydrogel networks based on 

2-hydroxyethyl methacrylate and gelatin intertwined with alginate and dopped with apatite as 

scaffolding biomaterials”, Polymers, 14 (2022) , 15:3112-3126, 

DOI:10.3390/polym14153112, IF(2021)=4,432, ISSN 2073-4360 (Polymer Science 22/90)  

https://doi.org/10.3390/polym14153112 

Водећи се принципом “биоимитације” природног екстрацелуларног матрикса са фокусом 

на коштано ткиво, синтетисане су полимерне хидрогел матрице (скафолди) формирањем 

интерпенетрирајуће полимерне мреже на бази 2-хидроксиетил метакрилата и желатина при 

чему је алгинат коришћен као интерпенетрант. Поред испитивања ефикасности две 

различите методе синтезе (криогелирање и порогенизација) испитана су и следећа својства 

синтетисаних полимерних матрица: хемијска структура, морфологија, хидрофилност, 

механичка својства, ин витро деградација, као и ин витро ћелијска вијабилност праћењем 

активности лактат дехидрогеназе (LDH активност).  Даље су на основу резултата 

испитивања LDH активности одабрани узорци који су показали најбољу 

биокомпатибилност и у њих је уграђена неорганска компонента са потенцијално 

биолошком активношћу – хидроксиапатит, а све у циљу формирања полимерних матрица 

биоинспирсаних структуром и морфологијом коштаног ткива. Узорци са уграђеним 

хидроксиапатитом су даље испитани ин витро биолошким тестовима: ћелијска 

https://doi.org/10.3390/polym14153112
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адхезивност, цитотоксичност након 2 и 28 дана, ћелијска метаболичка активност и 

остекондуктивност као кључан предуслов биоматеријала за успешну регенерацију 

коштаног ткива. На основу добијених резултата утврђено је да се применом криогелирања 

добијају хидрогелови на бази 2-хидроксиетил меткрилата, алгината и желатина са бољом 

биокомпатибилношћу у поређењу са применом методе употребе порогена. Поред тога, 

утврђено је да су све испитиване полимерне матрице на бази 2-хидроксиетил метакрилата, 

желатина и алгината, без и са уграђеним хидроксиапатитом, показале одлична својства 

есенцијална за примену у регенерацији ткива: хидрофилност, деградабилност, механичка 

својства, биокомпатибилност, ћелијску нетоксичност и остеокондуктивност, што их чини 

погодним кандидатима за будућа клиничка испитивања и примену у биомедицини за 

регенерацију коштаног ткива.  

 

3. M21.9. Filipović, V.V., Babić Radić, M.M., Vuković, J.S., Vukomanović, M., Rubert, M., 

Hofmann, S., Müller, R., Tomić, S.L. „Biodegradable hydrogel scaffolds based on 2-

hydroxyethyl methacrylate, gelatin, poly(β-amino esters), and hydroxyapatite“, Polymers, 14 

(2022) 1:18-25, DOI:10.3390/polym1410018, IF(2021)=4,967, ISSN 2073-4360, (Polymer 

Science 16/90) (2 хетероцитата) https://doi.org/10.3390/polym14010018  

У наведеном раду приказана је иновативна стратегија синтезе тродимензионалних 

полимерних матрица (скафолда) комбиновањем синтетског мономера 2-хидроксиетил 

метакрилата (HЕМА), природног полимера желатина и неорганске компоненте 

хидроксиапатита обогаћеног јонима метала. Циљ истраживања је добијање полимерних 

матрица са својствима сличним природном коштаном екстрацелуларном матриксу за 

примену у биомедицини - за регенерацију оштећеног коштаног ткива. У складу са циљем 

истраживања, синтетски мономер HЕМА је изабран како би омогућио формирање стабилне 

структуре и механичка својства полимерних матрица која одговарају захтевима њихове 

потенцијалне примене, док су желатин и хидроксиапатит изабрани ради постизања 

биолошке функционалности материјала. Биодеградабилне полимерне матрице синтетисане 

су умрежавањем HЕМА-е употребом поли(β-амино естра) (PBAE) док је порозност 

материјала постигнута применом две методе: криогелирањем и употребом порогена. Даље 

је испитан утицај уградње хидроксиапатита у PHEMA/PBAE/желатин хидрогелове, као и 

утицај различите методе формирања порозности на физичко-хемијска и механичка својства 

синтетисаних хидрогелова. Утврђено је да уградња хидроксиапатита побољшава механичка 

својства хидрогелова, али благо смањује њихов степен бубрења, степен деградације и 

порозност. Поред тога, утврђено је да хидрогелови код којих је порозност постигнута 

криогелирањем имају већи степен бубрења и деградације и порознији су у поређењу са 

хидрогеловима код којих је порозност постигнута применом порогена. Све синтетисане 

полимерне матрице су испитиване и у биолошком окружењу у складу са циљем њихове 

потенцијалне примене чиме је потврђена њихова цитокомпатибилност, као и висок степен 

ћелијске адхезије (испитивано на hMSC ћелијској линији) при чему су полимерне матрице 

https://doi.org/10.3390/polym14010018
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са уграђеним хидроксиапатитом показале за 15 до 20 % већи степен адхезије ћелија. У 

првим данима испитивања (после другог и седмог дана) метаболичке активности ћелија, 

полимерне матрице са уграђеним хидроксиапатитом су показале већу метболичку 

активност док је након 28ог дана ћелијска метаболичка активност имала сличне вредности 

за све испитиване полимерне матрице. Очекивани значајнији ефекат уграђеног 

хидроксиапатита на остеокондуктивност је изостао што се може протумачити ефектом 

синергије компоненти полимерних матрица како на њихова механичка својства, структуру 

и физичко-хемијска својства, тако и на интеракције у биолошким системима. 

 

4. M22.2. Babić M.M., Božić B.Ð., Božić B.Ð., Ušćumlić G.S., Tomić S.Lj., “The innovative 

combined microwave-assisted and photo-polymerization technique for synthesis of the novel 

degradable hydroxyethyl (meth)acrylate/gelatin based scaffolds”, Materials Letters 213 (2018) 

236–240, DOI:10.1016/j.matelet.2017.11.087, IF(2018)=3,019, ISSN 0167-577X, (Materials 

Science, Multidisciplinary 124/314) (5 хетероцитата) 

https://doi.org/10.1016/j.matlet.2017.11.087 

Циљ наведеног рада је синтеза нових полимерних биоматеријала за примену у биомедицини 

и то у виду полимерних матрица (скафолда) које стимулишу раст и развој ћелија и на такав 

начин омогућавају регенерацију оштећеног ткива. У складу са тим, приказана је иновативна 

метода синтезе нових полимерних матрица на бази 2-хидроксиетил метакрилата и/или 2-

хидроксиетил акрилата и желатина полимеризацијом преко слободних радикала и то 

комбиновањем неконвенционалних извора енергије: микроталасног (МW) и ултра-

виолетног (УВ) зрачења и употребом одговарајућих катализатора. Хемијска структура, 

морфологија, капацитет бубрења и степен деградације синтетисаних полимерних матрица 

испитани су употребом ФТИР спектроскопије, СЕМ микроскопије и гравиметријске 

методе. Поред тога, с обзиром на сврху потенцијалне примене синтетисаних полимерних 

матрица испитана су и њихова својства у биолошком окружењу: ин витро 

биокомпатибилност применом L929 ћелијске линије нормалних фибробласта. Добијени 

резултати су показали да испитиване полимерне матрице на бази 2-хидроксиетил 

(мет)акрилата и желатина синтетисане комбиновањем МW и УВ зрачења поседују порозну 

микроструктуру, степен деградације преко 50 % након 7 месеци и биокомпатибилност на 

испитиваној ћелијској линији што их чини потенцијалним кандидатима за будућа клиничка 

испитивања у биомедицини, за регенерацију ткива. Изузетност истразивања у области 

развоја нове методе синтезе хидрогелова на бази 2-хидроксиетил (мет)акрилата и желатина 

комбиновањем полимеризације применом УВ и МW зрачења је призната и наградом 

“Покрени се за науку” која се додељује за истраживања у области медицинских и природних 

наука. 

 

5. M92.1. Томић Симонида, Бабић Марија, Хибридне полимерне матрице на бази 

алгината, желатина, 2-хидроксиетил метакрилата и гвожђе(III) оксида, њихово добијање 

и примена, RS 63115 B1, објављено датума 31.05.2022, Гласник интелектуалне својине 

https://doi.org/10.1016/j.matlet.2017.11.087
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број  5/2022, стр. 28-29 ISSN 2217-9143 (Исправа о патенту бр. 63115 достављена у 

Прилогу 2).  

Наведени регистровани патент на националном нивоу односи се на развој иновативне, 

једноставне и ефикасне технике уградње честица Fe2O3 у полимену структуру на бази 2-

хидроксиетил метакрилата (HЕМА), алгината и желатина са потенцијалном применом за 

уградњу и контролисано отпуштање слабо растворног активног агенса-куркумина. 

Патентом заштићена техника уградње честица Fe2O3 у полимерну структуру подразумева 

употребу порогена (NaHCO3), а заснована је на искоришћавању мехура гаса CО2 

формираних термичком разградњом NaHCO3, као транспортера честица метала кроз 

полимерну структуру. Техника описана у патенту М92.1, као и у радовима М21.10 и М22.4 

се показала ефикасна за уградњу честица како различитих метала (Fe2O3, GО, TiO2) тако и 

различитих величина (микро и нано) честица метала те на тај начин отвара нове могућности 

синтезе полимерних биоматеријала. Поред тога, патентним захтевима обухваћене су и 

полимерне матрице на бази HЕМА-е, алгината, желатина и Fe2O3, добијене иновативним 

поступком као и њихова примена за уградњу куркумина са ефикасношћу од 95 % и његово 

контролисано отпуштање.  

 

2.8. Анализа радова публикованих после избора у звање научни сарадник 

Истраживачки рад др Марије Бабић се у највећој мери односи на синтезу и карактеризацију 

полимерних биоматеријала са применом у фармацији и биомедицини. Посебна пажња 

посвећена је развоју синтезе нових “паметних” хидрогелова и полимерних матрица, као и 

пројектовању и подешавању њихових коначних својстава, а све у складу за захтевима 

области њихове потенцијалне примене. Радови и саопштења које је др Марија Бабић Радић 

публиковала након стицања претходног звања могу се поделити у више група на основу 

тема истраживања које су у њима приказане.  

У радовима М21.10 и М22.4 приказани су резултати синтезе и карактеризације хидрогелова 

на бази 2-хидроксиетил метакрилата, алгината и желатина са уграђеним честицама оксида 

различитих метала (графен оксид и гвожђе(III) оксид) са могућношћу двоструке примене и 

то у системина за контролисано отпуштање активних супстанци (са акцентом на слабо 

растворе активне супстанце) и као полимерне матрице (скафолди) које омогућавају раст и 

развој ћелија, за примену у инжењерству ткива. У наведеним радовима приказана је 

иновативна стратегија комбиновања синтетског мономера, природних полимера и (микро 

или нано) честица неорганских једињења. Утврђено је да количина и врста полазних 

компоненти (мономера и полимера) доводе до формирања хидрогелова различитог 

капацитета бубрења, морфологије, порозности, деградације и механичких својстава што 

омогућава прецизно дизајнирање и контролу њихових финалних својстава. Потврђена 

потпуна хидрофилност, микропорозна морфологија, порозност у опсегу од 50 до 80 %, 

нетоксичност и биокомпатибилност са ћелијама фибробласта чине испитиване хидрогелове 

погодним кандидатима за примену у инжењерству ткива. Поред тога, код испитиваних 

хидрогелова је постигнута ефикасност уградње куркумина преко 95 % при чему су добијени 
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различити профили његовог отпуштања. Утврђено је да повећање садржаја алгината у 

саставу хидрогела доводи до бржег отпуштања куркумина те се на такав начин може 

пројектовати и жељени профил отпуштања куркумина. Поред могућности пројектовања 

жељеног профила отпуштања, те и развоја персонализоване медицине, испитивани 

хидрогелови су се показали потенцијално одличним кандидатима за формулацију у води 

слабо растворних/нерастворних активних агенаса што је један од и даље актуелних изазова 

савремене медицине и фармације.  

Поред достигнућа које се односи на развој нових биоматеријала, у радовима М21.10 и М22.4 

приказана је и иновативна техника уградње честица метала у полимерну структуру на бази 

2-хидроксиетил метакрилата, алгината и желатина која је и заштићена захтевима 

регистрованог патента на националном нивоу М92.1. Техника уградње честица гвожђе(III) 

оксида у полимерну структуру на бази 2-хидроксиетил метактилата, алгината и желатина 

заснована је на искоришћавању CО2 формираног термичком разградњом NaHCO3, као 

транспортера честица метала кроз полимерну структуру. Техника описана у патенту М92.1, 

као и у радовима М21.10 и М22.4 се показала ефикасна за уградњу честица како различитих 

метала (Fe2O3, GО, TiО2) тако и различитих величина (микро и нано) честица у полимерну 

структуру те на тај начин отвара нове могућности синтезе полимерних биоматеријала.  

У радовима М21.8 и М21.11 приказани су резултати синтезе и карактеризације хидоргелова 

на бази 2-хидроксиетил метакрилата, алгината, желатина и хидроксиапатита као неорганске 

компоненте за примену у биомедицини, за регенерацију ткива. Циљ истраживања 

приказаног у раду М21.8 је добијање биокомпатибилних полимерних матрица (скафолда) 

по принципу “биоимитације” природног екстрацелуларног матрикса са фокусом на 

коштано ткиво. Испитивани хидрогелови су синтетисани модификованом техником 

криогелирања и испитана је њихова хемијска структура, морфологија, порозност, 

механичка својства, као и ин витро и ин виво биокомпатибилност. Утврђено је да 

хидрогелови имају порозну микроструктуру, велики степен хидрофилности, док су 

механичка својства дефинисана њиховим хемијским саставом. Поред тога, хидрогелови су 

показали и биокомпатибилност на ћелијској линији фибробласта, као и ин виво 

биокомпатибилност и нетоксичност испитану на зебра рибицама. Добијени резултати 

приказани у раду М21.8 сврставају испитиване хидрогел матрице (скафолде) у 

потенцијалне кандидате за примену у регенеративној медицини. У раду М21.11 водећи се 

принципом “биоимитације” природног екстрацелуларног матрикса са фокусом на коштано 

ткиво, синтетисане су полимерне матрице (скафолди) формирањем интерпенетрирајуће 

полимерне мреже на бази 2-хидроксиетил метакрилата и желатина при чему је алгинат 

коришћен као интерпенетрант. Поред испитивања ефикасности две различите методе 

синтезе (криогелирање и порогенизација) испитана су и следећа својства синтетисаних 

полимерних матрица: хемијска структура, морфологија, хидрофилност, механичка својства, 

ин витро деградација, као и ин витро ћелијска вијабилност праћењем активности лактат 

дехидрогеназе (LDH активност).  Даље су, на основу резултата испитивања LDH активности 

одабрани узорци који су показали најбољу биокомпатибилност и у њих је уграђена 
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неорганска компонента са потенцијално биолошком активношћу – хидроксиапатит, а све у 

циљу формирања полимерних матрица биоинспирсаних структуром и морфологијом 

коштаног ткива. Узорци са уграђеним хидроксиапатитом су даље иситани следећим ин 

витро биолошким тестовима: ћелијска адхезивност, цитотоксичност након 2 и 28 дана, 

ћелијска метаболичка активност и остекондуктивност као кључан предуслов биоматеријала 

за успешну замену коштаног ткива. На основу добијених резултата утврђено је да се 

применом криогелирања добијају хидрогелови на бази 2-хидроксиетил меткрилата, 

алгината и желатина са бољом биокомпатибилношћу у поређењу са применом методе 

употребе порогена. Поред тога, утврђено је да су све испитиване полимерне матрице на бази 

2-хидроксиетил метакрилата, желатина и алгината, без и са уграђеним хидроксиапатитом, 

показале одлична својства есенцијална за примену у регенерацији ткива: хидрофилност, 

деградабилност, механичка својства, биокомпатибилност, ћелијску нетоксичност и 

остеокондуктивност што их чини погодним кандидатима за будућа клиничка испитивања и 

примену у биомедицини за регенерацију коштаног ткива.  

У радовима М22.2 и М22.3 приказане су иновативне методе синтезе нових полимерних 

биоматеријала за примену у биомедицини, као полимерне матрице (скафолди) које 

стимулишу раст и развој ћелија и на такав начин омогућавају регенерацију оштећеног 

ткива. У раду М22.2 приказана је иновативна метода синтезе полимерних матрица на бази 

2-хидроксиетил метакрилата и 2-хидроксиетил акрилата и желатина полимеризацијом 

преко слободних радикала и то комбиновањем неконвенционалних извора енергије: 

микроталасног (МW) и ултра-виолетног (УВ) зрачења и употребом одговарајућих 

катализатора. Хемијска структура, морфологија, капацитет бубрења и степен деградације 

синтетисаних полимерних матрица испитани су употребом ФТИР спектроскопије, СЕМ 

микроскопије и гравиметријске методе. Поред наведених својстава полимерних матрица с 

обзиром на сврху њихове примене испитана су и њихова својства у биолошком окружењу: 

ин витро биокомпатибилност применом L929 ћелијске линије нормалних фибробласта. 

Добијени резултати су показали даиспитиване полимерне матрице на бази 2-хидроксиетил 

(мет)акрилата и желатина синтетисане комбиновањем МW и УВ зрачења поседују порозну 

микроструктуру, степен деградације преко 50 % након 7 месеци и биокомпатибилност на 

испитиваној ћелијској линији што их чини потенцијалним кандидатима за будућа клиничка 

испитивања у циљу примене за регенерацију ткива. Изузетност истразивања у области 

развоја нове методе синтезе хидрогелова на бази 2-хидроксиетил (мет)акрилата и желатина 

комбиновањем полимеризације применом УВ и МW зрачења је призната и наградом 

“Покрени се за науку” која се додељује за истраживања у области медицинских и природних 

наука. У раду М22.3 приказане су две различите методе синтезе полимерних матрица и то: 

полимеризација преко слободних радикала синтетског мономера 2-хидроксиетил 

метакрилата (HЕМА) и природног полимера желатина употребом порогена и 

криогелирањем. Метода полимеризације преко слободних радикала применом порогена 

поред употребе полимеризационог система иницијатор-активатор и умреживача 

подразумева и употребу порогена који се на температури од 63 °С термички разграђује уз 
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ослобађање гаса CО2 формирајући порозност синтетисаног материјала. Метода 

полимеризације криогелирањем подразумева полимеризацију на ниским температурама и 

праћена је процесом лиофилизације. Све синтетисане полимерне матрице су испитане у 

погледу њихове хемијске структуре, морфологије, порозности, хидрофилности, али и 

њихове биокомпатибилности и то ин витро на ћелијској линији фибробласта и ин виво на 

зебра рибицама. Добијени резултати су показали боља морфолошка и биолошка својства 

полимерних матрица добијених криогелирањем као и да додатак желатина битно 

побољшава сва испитивана својства полимерних матрица. На основу резултата ин виво и ин 

витро биолошких испитивања може се закључити да су сви синтетисани хидрогелови веома 

атрактивни за различите биомедицинске примене.   

У раду М21.7 приказана је синтеза нових поли(β-амино естар) хидогелова (PBAE) на бази 

ди(етлен гликол)диакрилата и амино киселине глицин реакцијом Мајклове адиције и 

извршена је њихова карактеризација у погледу њихове: хемијске струцтуре употребом 

ФТИР спектроскопије и НМР, капацитета бубрења на вредностима pH које одговарају 

физиолошким, биокомпатибилности испитивањем ин витро цитотоксичности (на ћелијској 

линији фибробласта) и ин виво ембриотоксичности (зебра рибице). Поред тога, испитана је 

могућност контролисаног отпуштања активне супстанце цефалексин на пХ вредностима 

2,2, 5,5 и 7,4 при чему је и потврђено pH-осетљиво отпуштање цефалексина из синтетисаних 

ПБАЕ хидрогелова. Сви синтетисани PBAE хидрогелови су на основу резултата ин витро 

и ин виво биолошких испитивања показали значајан потенцијал за примену у биомедицини, 

укључујући регенерацију ткива и “паметне” системе за отпуштање активних супстанци.   

У раду М21.9 приказана је синтеза нових полимерних матрица комбиновањем синтетског 

мономера 2-хидроксиетил метакрилата (HЕМА) и природног полимера желатина са 

додатком неорганске компоненте, нанохидроксиапатита допираног јонима метала. Циљ 

истраживања је добијање новог биоматеријала са својствима погодним за примену у 

биомедицини која у највећој могућој мери имитирају својства природног коштаног 

екстрацелуларног матрикса. У складу са циљем истраживања, синтетски мономер (HЕМА) 

је изабран како би омогућио стабилну структуру и механичка својства полимерних матрица 

(скафолда), док је желатин изабран како би обезбедио њихову биолошку функционалност 

као и нанохидроксиапатит. Биодеградабилни хyдрогел на бази HЕМА синтетисан је 

умрежавањем HЕМА употребом поли(β-амино естра)(PBAE). Испитан је утицај уградње 

нанохидроксиапатита у PHEMA/PBAE/желатин хидрогелове, као и утицај различите 

методе формирања порозности на физичко-хемијска и механичка својства синтетисаних 

хидрогелова. Утврђено је да уградња хидроксиапатита побољшава механичка својства 

хидрогелова, али благо смањује њихов степен бубрења степен деградације и порозност. 

Даље је утврђено да хидрогелови код којих је порозност постигнута криогелирањем имају 

већи степен бубрења, порозност и већи степен деградације у поређењу са хидрогеловима 

код којих је порозност постигнута применом порогена. Све синтетисане полимерне матрице 

су испитиване и у биолошком окружењу у складу са циљем њихове примене чиме је 

потврђено да нису цитотоксичне и да поседују висок степен ћелијске адхезије (испитивано 
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на hMSC ћелијској линији) при чему матрице са уграђеним нанохидроксиапатитом имају за 

15 до 20 % већи степен адхезије ћелија. У првим данима испитивања (после другог и седмог 

дана) метаболичке активности ћелија полимерне матрице са уграђеним 

нанохидроксиапатитом су показале већу метболичку активност док је након 28ог дана 

ћелијска метаболичка активност имала сличне вредности за све испитиване полимерне 

матрице. Очекивани значајнији ефекат уграђеног хидроксиапатита на остеокондуктивност 

је изостао што се може протумачити ефектом синергије компоненти полимерних матрица 

како на њихова механичка својства, структуру и физичко-хемијска својства, тако и на 

интеракције у биолошким системима.  

У раду М21.12 приказана је синтеза две нове серије хидрогелова на бази: 2-хидроксиетил 

метакрилата и желатина и 2-хидроксиетил метакрилата и алгината употребом 

одговарајућих умреживача N-ethyl-N′-(3-dimethyl aminopropyl)carbodiimide hydrochloride 

(EDC) i N-hydroxysuccinimide (NHS), а све у циљу добијања 3Д материјала за 

биомедицинску примену са потенцијалом и за контролисано отпуштање активних 

супстанци.  Испитан је утицај типа и концентрације умреживача на: хемисјку структуру, 

морфологију, механичка својства, хидрофилност синтетисаних хидрогелова као и ин витро 

биокомпатибилност на ћелијама фибробласта и ин виво на Caenorhabditis elegans. Утврђено 

је да нови биоматеријали имају порозну морфологију, проценат порозности у опсегу од 

62,36 до 85,20 и адекватан степен бубрења за потенцијалну примену. Резултати ин витро и 

ин виво биолошких тестова су потврдили биокомпатибилност синтетисаних хидрогелова, а 

ин витро отпуштање ресвератрола указује на њихов значајан потенцијал за примену у 

системима за контролисано отпуштање активних агенаса. Поред тога, утврђено је да 

употреба ЕDC и комбинације EDC/NHS умреживача омогућава дизајнирање оптималних 

својстава HЕМА/алгинат и HЕМА/желатин хидрогелова који поседују изузетан потенцијал 

за примену у биомедицинском инжењерству.  

Осим претходно наведених истраживачких публикација категорије М20, др Марија Бабић 

Радић је учествовала и у писању четири поглавља у књигама водећег међународног значаја 

(М13.1, М13.2, М13.3 и М13.4), чија се тематика односи на хидрогелове на бази:  

-(мет)акрилата и итаконске киселине,  

-поли(винил пиролидона),  

-алгината, желатина и 2-хидроксиетил метакрилата,  

-нано графен оксида, 2-хидроксиетил метакрилата, алгината и желатина, 

-нано титанијум оксида, 2-хидроксиетил метакрилата, алгината и желатина,  

са применом у биомедицини и то у виду полимерних матрица (скафолда) за регенерацију 

ткива, као и у фармацији за израду система за контролисано отпуштање у води слабо 

растворних активних супстанци.  
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КВАЛИТАТИВНА ОЦЕНА НАУЧНОГ ДОПРИНОСА КАНДИДАТА 

 

3. КВАЛИТЕТ НАУЧНИХ РЕЗУЛТАТА 

 

3.1. Показатељи успеха у научном раду 

Показатељи успеха у научном раду који квалификују др Марију Бабић Радић за предложено 

научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК су:  

• Др Марија Бабић Радић је аутор или коаутор 44 библиографске јединице, 

укључујући докторску дисертацију и регистрован патент на националном нивоу. 

Резултати досадашњег научно-истраживачког рада приказани су у 4 поглавља у 

књигама водећег међународног значаја (након избора у последње научно звање), 20 

радова у међународним часописима (9 након избора у претходно звање), 17 

саопштења са међународних скупова штампаних у изводу (7 након избора у 

претходно звање), једно саопштење са националног скупа штампано у изводу. Поред 

тога, др Марија Бабић Радић је остварила један регистровани патент на националном 

нивоу у периоду после избора у звање научни сарадник. Према извору Scopus базе, 

h-индеx др Марије Бабић Радић је 8, а цитираност 149 односно 111 без аутоцитата 

свих аутора (на дан 1.10.2022.). Импакт фактор свих радова објвљених у часописима 

међународног значаја износи 55,84, а импакт фактор радова објављених после избора 

у претходно звање износи 35,53. У 56,52 % радова пре избора у претходно научно 

звање односно у 42,85 % радова након избора у претходно звање кандидаткиња је 

била први аутор, док је други аутор била у 26,08 % радова пре односно 38,10 % 

https://doi.org/10.1007/s11356-018-2605-y
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радова након избора у претходно научно звање. У радовима М20 категорије била је 

први аутор на 9 радова, други на 8 радова, трећи на једном и четврти на 2 рада, што 

потврђује да су публикације у највећој мери резултат експерименталног рада саме 

кандидаткиње или предмет рада докторских дисертација у којима је кандидаткиња 

учествовала. 

• Др Марија Бабић Радић је рецензирала 10 радова у часописима категориге М20 и то: 

Materials Letters (ИФ=3.574) 5 радова, Molecules (ИФ=4,927) 1 рад, Polymers 

(ИФ=4,967) 2 рада и Gels (ИФ=4,432) 2 рада.  

• Научни значај и примењивост резултата остварених током научно-истраживачког 

рада кандидаткиње др Марије Бабић Радић су потврђени и успешном реализацијом 

пројеката на чијој реализацији је кандидаткиња била/је ангажована: пројекти 

финансирани од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

Републике Србије: „Синтеза и карактеризација нових функционалних полимера и 

полимерних нанокомпозита“ (ОИ 172062) и „Динамика нелинеарних 

физичкохемијских и биохемијских система са моделирањем и предвиђањем 

њихових понашања под неравнотежним условима“ (ОИ 172015) и међународни 

пројекат трилатералне сарадње између Републике Србије, Словеније и Швајцарске: 

„Intelligent scaffolds as a Tool for Advanced Tissue Regeneration” (SCOPES – Swiss 

National Science Foundation, IZ73ZO_152327) у оквиру којег је кандидаткиња била 

руководилац пројектног задатка „Characterization of the synthesized polymeric 

scaffolds to define important properties for application in tissue engineering (structural, 

morphological, mechanical, swelling and controlled release properties, as well as the 

degradation, hydrophilicity and porosity of the materials“.   

• Др Марија Бабић Радић је од 2018. године члан (независни стручњак) Техничке 

комисије за оцену студија о процени утицаја пројеката на животну средину, Градска 

управа града Београда, Секретаријат за заштиту животне средине.  

 

3.2.Научни ниво, значај и примењивост резултата 

       Резултати научно-истраживачког рада др Марије Бабић Радић представљају 

оригинални научни допринос у области савремених полимерних материјала-хидрогелова и 

полимерних матрица (скафолда) за потенцијалну примену у биомедицини-за регенерацију 

оштећеног ткива, у третманима лечења рана и фармацији-за израду система за 

контролисано отпуштање активних агенаса са посебним фокусом на формулацију у води 

слабо растворних активних принципа, као и активних принципа које прати феномен 

нежељених ефеката у горњем делу гастроинтестиналног тракта. Посебан допринос је дат 

развоју и оптимизацији поступака добијања нових полимерних биоматеријала по принципу 

“биоинспирације” на бази природних полимера: алгината и желатина, као и дизајнирању 

њихових финалних својстава у складу са захтевима њихове потенцијалне примене. 

Истраживања су обухватила и развој иновативних поступака уградње наночестица 
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различитих метала (Fe2O3, TiO2, GO) у полимерну структуру техником која је први пут 

објављена у литератури у радовима кандидаткиње у којима је кандидаткиња први аутор.  

        Током досадашњег научно-истраживачког рада, резултати др Марије Бабић Радић су 

објављени у 44 библиографске јединице: 4 поглавља у књигама водећег међународног 

значаја (М13), 1 рад у међународном часопису изузетних вредности (М21а), 13 радова у 

врхунским међународним часописима (М21), 4 рада у истакнутим међународним 

часописима (М22) и 3 рада у часописима међународног значаја (М23), 17 научних 

саопштења на скуповима међународног значаја штампаних у изводу (М34) и једног научног 

саопштења на скупу националног значаја штампаног у изводу (М64) и један регистровани 

патент на националном нивоу објављен у периоду након избора у претходно научно звање. 

Према извору Scopus базе, h-индеx др Марије Бабић Радић је 8, а цитираност 149 односно 

111 без аутоцитата свих аутора (на дан 1.10.2022.). Импакт фактор свих радова објвљених 

у часописима међународног значаја износи 56,52, а импакт фактор радова објављених после 

избора у претходно звање износи 38,10 што указује на њихов значај и потврђује њихов 

квалитет. Од радова који су објављени након избора у звање научни сарадник највећи број 

хетероцитата (10) има рад категорије М21 (М21.8) коме је кандидаткиња као аутор дала 

допринос у развоју/оптимизацији синтезе биокомпатибилних полимерних матрица 

(скафолда) по принципу “биоимитације” природног екстрацелуларног матрикса са фокусом 

на коштано ткиво за прмену у инжењерству ткива. Др Марија Бабић Радић је као аутор дала 

посебан допринос и у развоју иновативне методе синтезе нових биоматеријала на бази 2-

хидроксиетил (мет)акрилата и желатина комбиновањем полимеризације применом 

неконвенционалних извора енергије: микроталасног (МW) и ултра-виолетног (УВ) зрачења 

и употребом одговарајућих катализатора чиме је отворена нова могућност синтезе 

биоматеријала са потенцијалном применом у биомедицини и фармацији.   

         Практичан значај, оригиналност и примењивост постигнутих резултата које је 

кандидаткиња реализовала потврђује и регистровани патент на националном нивоу коме је 

кандидаткиња дала допринос у развоју нове технике уградње честица метала у полимерну 

структуру употребом CО2 формираног термичком разградњом порогена. Поред иновативне 

технике патентни захтеви М92.1 обухватају и хибридне полимерне матрице на бази 2-

хидроксиетил метакрилата, алгината и желатина, добијене иновативном техником као и 

њихову примену за контролисано отпуштање куркумина, слабо растворног активног агенса 

са ниском биорасположивошћу чиме се потенцијално превазилази проблем његове 

фармацеутске формулације што је и даље атрактиван изазов у савременој медицини и 

фармацији.  

 

3.3.Развој услова за научни рад, образовање и формирање научних кадрова 

        Др Марија Бабић Радић је показала висок степен научне сарадње са институцијама у 

земљи и иностранству, што поспешује развој научних кадрова и квалитет заједничких 

истраживања. Научна сарадња је остварена са следећим институцијама: Факултет за 

физичку хемију Универзитета у Београду, Биолошки факултет Универзитет у Београду, 
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Војнотехничи институт у Београду, Медицински факултет у Нишу, Институт за 

молекуларну генетику и генетичко инжењерство Универзитет у Београду, Институт “Јожеф 

Стефан” Словенија, Swiss Federal Institute of Technology Цирих. Потврде наведених сарадњи 

огледају се у заједничким истраживањима и публикацијама.   

        Поред научно-истраживачког рада, др Марија Бабић Радић дала је значајан допринос 

у формирању научних кадрова учествовањем у изради завршних, мастер и докторских 

радова. Конкретно, кандидаткиња је учествовала у осмишљавању и планирању 

експеримената, решавању проблема уочних током реализације истраживања као и у 

анализи и дискусији резултата 4 мастер рада и две докторске дисертације. Као доказ 

активног учешћа у изради поменутих мастер и докторских радова сведоче и заједнички 

радови објављени у међународним часописима и на конференцијама, писана захвалница 

докторске дисертације, као и чланство у комисијама за оцену и одбрану мастер радова. 

 

Мастер радови: 

1.Кандидат: Неда Малешић, мастер рад: “Утицај поли(винил пиролидона) на дифузиона И 

механичка својства поли(2-хидроксиетил метакрилат/итаконска киселина)/поли(винил 

пиролидон) хидрогелова”, ТМФ, Београд, 2013, ментор: ред.проф. Симонида Томић. 

Објављен рад: 

• Tomić S.Lj., Babić M.M., Antić K.M., Jovašević V.J.S., Malešić N.B., Filipović J.M., “pH-

Sensitive hydrogels based on (meth)acrylates and itaconic acid”, Macromolecular 

Research 22 (2014) pp. 1203-1213, DOI:10.1007/s13233-014-2172-0, IF(2014)=1,597, 

ISSN 1598-5032, (Polymer Science 45/82) https://doi.org/10.1007/s13233-014-2172-0 

2.Кандидат: Ивана Вучинић бр. индекса 2018/3124, мастер рад: “Синтеза и карактерисање 

полимерних матрица на бази 2-хидроксиетил метакрилата, желатина, алгинате, меда и 

куркумина за примену у регенерацији ткива”, ТМФ, Београд, 2019, ментор: ред.проф. 

Симонида Томић. 

Објављен рад: 

• Ivana Vučinić, Jovana S. Vuković, Marija M. Babić, Simonida Lj. Tomić, „Structural, 

swelling, release and antimicrobial properties of hybrid PHEMA/gelatin/alginate/honey 

polymeric matrices“, Eighteenth Young Researchers Conference-Materials, Belgrade, 

2019, 2-4, 11, ISBN 978-86-80321-35-6. 

 

Докторске дисертације: 

1.Кандидат: Вук Филиповић, докторска дисертација: “Синтеза и карактеризација 

хидрогелова на бази 2-хидроксиетил-метакрилата и поли(β-аминоестара) за примену у 

медицине и фармацији”, Хемијски факултет Универзитет у Београду, датум одбране 

09.07.2020., Ментори: ред. проф. Симонида Томић и ред. проф. Душанка Милојковић 

Опсеница  

https://helix.chem.bg.ac.rs/vesti/2621/disertacija.pdf 

Објављен рад (захвалница достављена у Прилогу 7): 

https://doi.org/10.1007/s13233-014-2172-0
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• Vuk V. Filipović, Marija M. Babić, Dejan Gođevac, Aleksandar Pavić, Jasmina 

Nikodinović–Runić, Simonida Lj. Tomić, In Vitro and In Vivo Biocompatibility of Novel 

Zwitterionic Poly(Beta Amino)Ester Hydrogels Based on Diacrylate and Glycine for Site‐

Specific Controlled Drug Release. Macromol. Chem. Phys. 2019, 220, 1900188. 

 

2.Кандидат: Катарина Антић, докторска дисертација: “Синтеза и карактеризција 

полимерних хидрогелова на бази акрилата за уклањање тешких метала из водених 

раствора” ТМФ Универзитет у Београду, датум одбране 13.07.2016. ментор: ред. проф. др 

Симонида Томић 

Објављени радови:  

• Antić K.M., Babić M.M., Jovašević Vuković J.S., Vasiljević-Radović D.G., Onjia A.E., 

Filipović J.M., Tomić S.Lj., „Preparation and characterization of novel P(HEA/IA) 

hydrogels for Cd2+ ion removal from aqueous solution“, Applied Surface Science 338 

(2015), pp. 178-189. DOI:10.1016/j.apsusc.2015.02.133, IF(2015)=3,150, ISSN 0169-

4332 (Materials Science, Coating & Films 1/18)  

• Antić K.M., Babić M.M., Vuković J.S., Onija A.E., Filipović J.M., Tomić S.Lj., “Removal 

of Pb2+ ions from aqueous solution by P(HEA/IA) hydrogels”, Hemijska Industrija, 70 

(2016) 6:695-705, DOI: 10.2298/HEMIND151225006A, ISSN 0367-598X, (121/135, 

IF(2014)=0,36). 

 

Др Марија Бабић Радић је била и члан Комисије за оцену и одбрану три мастер рада 

(Уговори о ангазовању у комисији за оцену и одбрану мастер радова достављени у Прилогу 

3):  

1. Кандидат: Вучинић Ивана бр. индекса 2018/3124, “Синтеза и карактерисање полимерних 

матрица на бази 2-хидроксиетил метакрилата, желатина, алгинате, меда и куркумина за 

примену у регенерацији ткива”, датум одбране 30.09.2019. године на Технолошко-

металуршком факултету Универзитета у Београду. 

2. Кандидат: Јокић Бранислав бр. индекса 2019/3125, “Утицај алгината на порозност, 

деградацију и биокомпатибилност полимерних матрица за регенерацију коштаног ткива”, 

датум одбране 30.09.2021. године на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у 

Београду. 

3. Кандидат: Карановић Ксенија бр. индекса 2020/3064, “Биоактивни полимерни материјали 

за регенерацију мекких ткива”, датум одбране 30.09.2021. године на Технолошко-

металуршком факултету Универзитета у Београду. 

 

3.4.Организација научног рада  

       Др Марија Бабић Радић је од 2011. године укључена на два пројекта финансирана од 

стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије: „Синтеза и 

карактеризација нових функционалних полимера и полимерних нанокомпозита“ (ОИ 
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172062) и „Динамика нелинеарних физичкохемијских и биохемијских система са 

моделирањем и предвиђањем њихових понашања под неравнотежним условима“ (ОИ 

172015).  

          На нивоу међународне сарадње др Марија Бабић Радић је у периоду од 2014. - 2017. 

године била ангажована у реализацији пројекта трилатералне сарадње између Републике 

Србије, Словеније и Швајцарске: „Intelligent scaffolds as a Tool for Advanced Tissue 

Regeneration” (SCOPES – Swiss National Science Foundation, IZ73ZO_152327). Уз сагласност 

руководиоца пројекта SCOPES (Swiss National Science Foundation, IZ73ZO_152327) др 

Марији Бабић Радић је поверено руковођење, планирање и реализација пројектног задатка: 

„Characterization of the synthesized polymeric scaffolds to define important properties for 

application in tissue engineering (structural, morphological, mechanical, swelling and controlled 

release properties, as well as the degradation, hydrophilicity and porosity of the materials“ 

(Потврда руководиоца пројекта достављена је у Прилогу 6). 

        Практичан значај и оригиналност постигнутих резултата које је кандидаткиња 

реализовала потврђује и регистровани патент на националном нивоу под називом 

“Хибридне полимерне матрице на бази алгината, желатина, 2-хидроксиетил метакрилата и 

гвожђе (III) оксида, њихово добијање и примена”, уписан у Регистар патената Завода за 

интелектуалну својину Републике Србије под бројем РС 63115 Б1. Број пријаве је П-

2019/0707 поднете дана 06.06.2019. године. Подаци о признатом праву објављени су у 

“Гласнику интелектуалне својине” број 5/2022 стр, 28-29 (ИССН 2217-9143) Носилац 

патента је Технолшко-металуршки факултет Универзитет у Београду, а проналазачи су ред. 

проф.  др Симонида Томић и др Марија Бабић Радић. (Исправа о патенту достављена у 

Прилогу 2) 

        Од 2018. године др Марија Бабић Радић је члан (независни стручњак) Техничке 

комисије независних стручњака за оцену студија о процени утицаја пројеката на животну 

средину, Градска управа града Београда, Секретаријат за заштиту животне средине (Решење 

бр 501-445/17-В-04 достављено у Прилогу 5). 

 

3.4.Утицајност, позитивна цитираност, углед и утицајност публикација у којима су 

кандидатови радови објављени 

        У свом досадашњем научно-истраживачком раду, др Марија Бабић Радић публиковала 

је 44 библиографске јединице укључујући докторску дисертацију и регистрован патент на 

националном нивоу. Кандидаткиња је као аутор или коаутор објавила 4 поглавља у књигама 

водећег међународног значаја (М13), 1 рад у међународном часопису изузетних вредности 

(М21а), 13 радова у врхунским међународним часописима (М21), 4 рада у истакнутим 

међународним часописима (М22) и 3 рада у часописима међународног значаја (М23), 17 

научних саопштења на скуповима међународног значаја штампаних у изводу (М34) и једног 

научног саопштења на скупу националног значаја штампаног у изводу (М64).  

        Укупан број цитата објављених радова др Марије Бабић Радић за целокупни научни 

опус, без аутоцитата свих аутора, евидентирани из извора базе Scopus износи 111 (на дан 
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01.10.2022.године). Према Scopus бази Хиршов индекс др Марије Бабић Радић износи 8. 

Укупан импакт фактор часописа објављених радова је 55,84, док је укупан импакт фактор 

часописа радова публикованих након избора у претходно звање 35,53. Кандидат је била и 

кореспондинг аутор на једном раду (М21.10). 

        Резултати научно-истраживачког рада др Марије Бабић Радић у периоду после избора 

у претходно научно звање публиковани су у виду 4 поглавља у књигама водећег 

међународног значаја, 9 научних радова М20 категорије (6 радова у часопису категорије 

М21 и 3 рада у часопису категорије М22), 7 саопштења на међународним скуповима 

штампаних у изводу (М34) и регистрованог патента на националном нивоу (М97). Према 

бази података Scopsus најцитиранији рад из периода после избора у претходно звање има 

10 цитата (М21.8).  

        Међународни часописи у којима су објављени радови кандидаткиње, пре избора у 

претходно звање су: Applied Surface Science (ИФ=7,392, М21а), Materials Letters (ИФ=5,74), 

Journal of Materials Science (ИФ=4,682), Materials Chemistry and Physics (ИФ=4,778), 

Хемијска Индустрија (ИФ=0,774). Међународни часописи у којима су објављени радови 

кандидаткиње, после избора у претходно звање су: Gels (ИФ=4,432), Polymers (ИФ=4,967), 

Macromolecular Chemistry and Physics (ИФ=2,996), Journal of Polymer Research (ИФ=3,061), 

Macromolecular Research (ИФ=2,127), Materials Letters (ИФ=4,682).  

        Мултидисциплинарни значај и актуелност предмета изучавања др Марије Бабић Радић 

условио је високу цитираност радова кандидаткиње у међународним часописима изузетних 

вредности: Nano Letters (ИФ=12,262), Green Chemistry (ИФ=11,034), Carbohydrate polymers 

(ИФ=10,723) у којем су радови кандидаткиње цитирани 2 пута, International Journal of 

Biological Molecules (ИФ=8,025) у којем су радови кандидаткиње цитирани 5 пута, Applied 

Surface Science (ИФ=7,392). Остали радови др Марије Бабић Радић су цитирани у 

часописима М20 категорије као што су: Biomaterials Science (ИФ=7,590), Pharmaceutics 

(ИФ=6,525) у којем су радови кандидаткиње цитирани 2 пута, International Journal of 

Molecular Science (ИФ=6,208), Polymer Chemistry (ИФ=5,364), European Journal of 

Pharmaceutical Science (ИФ=5,112), Polymers (ИФ=4,967) у којем су радови кандидаткиње 

цитирани 9 пута, Chemical Engineering Research and Design (ИФ=4,119). Позитивна 

цитираност радова указује на актуелност, утицајност и углед објављених радова, а већина 

радова у којима су цитиране публикације су објављени у водећим међународним 

часописима. 

 

3.6. Ефективан број радова и број радова нормиран на основу броја коаутора, укупан 

број кандидатових радова, удео самосталних и коауторских радова у њему, 

кандидатов допринос у коауторским радовима 

        Др Марија Бабић Радић је током свог досадашњег научно-истраживачког рада објавила 

44 библиографске јединице укључујући докторску дисертацију и регистровани патент на 

националном нивоу. Кандидаткиња је као аутор или коаутор објавила 4 поглавља у књигама 

водећег међународног значаја М11 (М13), 1 рад у међународном часопису изузетних 
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вредности (М21а), 12 радова у врхунским међународним часописима (М21), 4 рада у 

истакнутим међународним часописима (М22) и 3 рада у часописима међународног значаја 

(М23), 17 научних саопштења на скуповима међународног значаја штампаних у изводу 

(М34) и једног научног саопштења на скупу националног значаја штампаног у изводу 

(М64). Др Марија Бабић Радић је први аутор 9 радова, други аутор 8 радова, трећи аутор на 

једном и четврти аутор на 2 рада категорије М20, што потврђује да су публикације резултат 

или експерименталног рада кандидаткиње или предмет рада докторских дисертација у 

којима је кандидаткиња учествовала. Кандидаткиња је била и кореспондинг аутор на 1 раду 

(М21.10).  

        Просечан број аутора по раду за укупно анализирану библиографију износи 5,25 и то:  

М10 аутор 2 и коаутор 2 поглавља, просек аутора 3,50  

М20 аутор 9 и коаутор 11 радова, просек аутора 6,20  

М30 аутор 9 и коаутор 8 радова, просек аутора 5,18 

М60 аутор 1 рада, просек аутора 4,00  

М90 коаутор 1 реализованог патента просек аутора 2,00 

        Др Марија Бабић Радић је публиковала 20 библиографских јединица које је 

квалификују за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК (интегрално од избора 

у претходно звање), и то 4 поглавља у књигама водећег међународног значаја М11 (М13), 6 

научних радова у врхунским међународним часописима (М21), 3 научна рада у истакнутим 

међународним часописима (М22), 7 саопштења на скуповима међународног значаја 

штампана у изводу (М34), 1 регистрован патент на националном нивоу (М92). 

         Просечан број аутора по раду за укупно анализирану библиографију након избора у 

претходно научно звање износи 4,55 и то: 

М10 аутор 2 и коаутор 2 поглавља, просек аутора 3,50  

М20 аутор 4 и коаутор 5 радова, просек аутора 5,25 

М30 аутор 3 и коаутор 4 рада, просек аутора 4,71 

М90 коаутор 1 реализованог патента, просек аутора 2,00 

        Према критеријумима Правилника о стицању истраживачких и научних звања 

(Службени гласник РС, бр. 159/2020), нормирању подлежу 3 рада категорије М21 (М21.9, 

М21.11 И М21.12) коефицијент категорије је 6,67 уместо 8) што је узето у обзир при 

квантитативном исказивању научноистраживачких резултата кандидата, обележено*. 

Остали радови припадају експерименталним, у којима је број коаутора између један и 

седам, и не подлежу нормирању те се признају са пуном вредношћу коефицијента 

категорије. 

Допринос кандидаткиње у коауторским радовима приказан је у Табелама 1 и 2.  
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Табела 1. Допринос реализацији коауторских радова за период до претходног звања (2010-

2017): позиције на листи аутора за објављене радове, саопштења и докторску дисертацију 

Категорија 

резултата/Позиција 

аутора  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Укупно 

 

Проценат(%) 

M21a  1   1 4,34 

M21 4 2   6 26,08 

M22  1   1 4,34 

M23 1 1  1 3 13,04 

M34 6 1 2 1 10 43,47 

M64 1    1 4,34 

M70 1    1 4,34 

Укупно 13 6 2 2 23 100 

Проценат (%) 56,52 26,08 8,69 8,69 100  

 

Табела 2. Допринос реализацији коауторских радова за период од претходног звања (2017-

2022): позиције на листи аутора за објављене радове, саопштења и патент 

Категорија 

резултата/Позиција 

аутора 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Укупно 

 

Проценат(%) 

M13 2 1  1 4 19,04 

M21 2 2 1 1 6 28,57 

M22 2 1   3 14,28 

M34 3 3 1  7 33,33 

M92  1   1 4,76 

Укупно 9 8 2 2 21 100 

Проценат(%) 42,85 38,10 9,52 9,52 100  

 

3.7.Степен самосталности у научноистраживачком раду и улога у реализацији радова 

у научним центрима у земљи и иностранству  

          Др Марија Бабић Радић је током свог досадашњег научно-истраживачког рада 

показала висок степен самосталности у приступу научном раду и креирању идеја, 

формулисању циљева и формирању концепта експеримената и њиховој реализацији, 

статистичкој анализи, математичком моделовању и оптимизаији, као и у осмишљавању и 

писању научних радова. Резултате својих истраживања је систематски анализирала и 

публиковала у утицајним међународним часописима. Кандидаткиња поседује 
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мултидисциплинарни приступ, а показује спремност и смисао за стицање нових знања и 

успостављање научне сарадње. Др Марија Бабић Радић је показала креативност, 

оригиналност и сналажљивост у повезивању области истраживања које припадају 

различитим дисциплинама. Добијени резултати су објављени у висококотираним 

међународним часописима, саопштени на међународним скуповима као и заштићени 

регистрованим патентом на националном нивоу.  

          Др Марија Бабић Радић је показала висок степен самосталности и као руководилац 

пројектног задатка „Characterization of the synthesized polymeric scaffolds to define important 

properties for application in tissue engineering (structural, morphological, mechanical, swelling 

and controlled release properties, as well as the degradation, hydrophilicity and porosity of the 

materials” у оквиру међународног пројекта SCOPES – Swiss National Science Foundation, 

IZ73ZO_152327. Поред тога, реализацијом својих истраживања кандидаткиња је остварила 

веома успешну сарадњу са истраживачима са: Иновационог центра Технолошко-

металуршког факултета, Технолошко-металуршког факултета у Београду, Факултета за 

физичку хемију у Београду, Биолошког факултета у Београду, Медицинског факултета у 

Нишу, Института за хемију, технологију и металургију, Војнотехничког института у 

Београду, Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство Универзитет у 

Београду. Поред сарадње са истраживачима у земљи др Марија Бабић Радић је остварила 

сарадњу и са истраживачима са Института “Јожеф Стефан” Словенија и Swiss Federal 

Institute of Technology Цирих што потврђују заједничке публикације са колегама.  

             Др Марија Бабић Радић је коаутор укупно 44 библиографске јединице, од чега су 20 

научни радови објављени у водећим међународним часописима. Показатељ самосталности 

кандидаткиње је и чињеница да је кандидаткиња први аутор на 56,52 %, други на 26,08 % 

радова публикованих пре избора у претходно звање, односно на 42,85 % први и 38,10 % 

други аутор на радовима публикованим након избора у претходно звање, на једном раду је 

била аутор за коресподенцију (М21.10). Др Марија Бабић Радић је први или други аутор на 

81,81 % својих објављених радова, што јасно говори о њеном доприносу приликом 

планирања истраживања и конципирања радова када се зна да просечан број коаутора по 

објављеном научном раду (категорије М20) кандидаткиње износи 5,25. 

 

 

КВАНТИТАТИВНА ОЦЕНА НАУЧНИХ РЕЗУЛТАТА 

 

4.Сумирани преглед укупних коефицијената научне компетентности др Марије Бабић 

Радић који улазе у евалуацију приликом избора у звање ВИШИ НАУЧНИ 

САРАДНИК је приказан у Табелама 3 и 4.  
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Табела 3. Преглед укупних коефицијената научне компетентности 

 

 

          Категорија рада 

 

 

Коефицијент 

категорије 

Број радова у 

категорији 

 

Збир  

 

Укупно 

После 

избора 

 

Укупно 

После 

избора 

Монографска студија/поглавље у 

књизи М11 или рад у тематском 

зборнику водећег међународног 

значаја (М13)  

7 4 4 28 28 

Научни рад у међународном 

часопису изузетних вредности 

(М21а) 

10 1 0 10 0 

Научни рад у врхунском 

међународном часопису (M21) 

8 12 6 92* 44* 

Научни рад у истакнутом 

међународном часопису (M22) 

5 4 3 30 15 

Научни рад у међународном 

часопису (M23) 

3 3 0 9 0 

Саопштење на скупу међународног 

значаја штампано у изводу (М34)  

0,5 17 7 8,5 3,5 

Саопштење на скупу националног 

значаја штампано у изводу (M64) 

0,2 1 0 0,2 0 

Oдбрањена докторска дисертација 

(M71) 

6 1 0 6 0 

Регистрован патент на 

националном нивоу (M92) 

12 1 1 12 12 

Укупно    195,7 102,50* 

 

Услов за избор у звање виши научни сарадник за техничко-технолошке и биотехничке 

науке, који прописује Правилник о стицању истраживачких и научних звања (“Сл. гласник 

РС” 159/2020) је да кандидат има најмање 50 поена који треба да припадају категоријама 

приказаним у Табели 4. 
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Табела 4. Минимални квантитативни захтеви за стицање звања Виши научни сарадник за 

техничко- технолошке и биотехничке науке 

Диференцијални услов од првог 

избора у звање научни сарадник до 

избора у звање виши научни 

сарадник 

Потребно је да кандидат има 

најмање XX поена, који треба да 

припадају следећим категоријама: 

Минимално 

потребно 

Oстварено 

  Неопходно 

XX= 

 

Виши научни сарадник Укупно 50 102,50* 

Oбавезни (1) M10+M20+M31+M32+M33+M41+M42

+M51+M80+M90+M100≥ 

40 99* 

Oбавезни (2) M21+M22+M23+M81-85+M90-

96+M101-103+M108≥ 

22 71* 

 M21+M22+M23 

 

11 59* 

 M81-85+M90-96+M101-103+M108 5 12 

Напомена: * у складу са Правилником Министарства нормирано на број аутора према 

формули К/(1+0,2(н-7)), н>7 

 

На основу приказаног, закључујемо да резултати кандидаткиње превазилазе потребне 

квантитативне услове за предложено звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК прописане 

Правилником о стицању истраживачких и научних звања (“Сл. гласник РС” 159/2020). 

 

5. ЗАКЉУЧАК 

На основу детаљне анализе квантитативних и квалитативних показатеља успеха и увида у 

целокупну научно-истраживачку активност кандидаткиње, а имајући у виду оригиналност 

као и квалитет публикованих резултата и способност за организацију научно-

истраживачког рада, Комисија констатује да резултати научно-истраживачког рада др 

Марије Бабић Радић представљају значајан научни допринос развоју нових поступака 

синтезе као и развоју нових биоматеријала са потенцијалном применом у биомедицини (за 

регенерацију оштећених ткива, у третманима лечења рана) и фармацији за израду система 

за контролисано отпуштање слабо растворних активних агенаса. Др Марија Бабић Радић је 

као аутор или коаутор објавила 4 поглавља у књигама водећег међународног значаја (М13), 

1 рад у међународном часопису изузетних вредности (М21а), 13 радова у врхунским 

међународним часописима (М21), 4 рада у истакнутим међународним часописима (М22) и 

3 рада у часописима међународног значаја (М23), 17 научних саопштења на скуповима 

међународног значаја штампаних у изводу (М34), једно научно саопштење на скупу 

националног значаја штампано у изводу (М64) и један регистрован патент на националном 

нивоу (М92). Укупан импакт фактор часописа објављених радова је 55,84 (просек ИФ по 

раду након избора у претходно звање је 3,94), цитираност објављених радова, без 

аутоцитата свих аутора, евидентиран из извора базе Scopus износи 111 (на дан 

01.10.2022.године), док је према Scopus бази h-индекс кандидаткиње 8 што указује на 



48 

 

значајан допринос науци, утицајност научних резултата и представља битан показатељ 

високог квалитета рада кандидаткиње. Ангажовањем у реализацији два национална 

пројекта и једног међународног пројекта у оквиру којег је била и руководилац пројектног 

задатка, као и учешћем у изради мастер радова и докторских дисертација кандидаткиња је 

показала способност самосталног организовања научно-истраживачког рада као и 

формирања националног научног подмлатка. 

На основу увида у остварене резултате, односно квантитативне и квалитативне оцене 

научно-истраживачких резултата и научног доприноса, Комисија сматра да су постигнути 

резултати научно-истраживачког рада кандидаткиње значајни и да др Марија Бабић Радић, 

дипл. инж. технол. спец. фарм., испуњава све услове за стицање научног звања ВИШИ 

НАУЧНИ САРАДНИК у области Техничко-технолошких наука у складу са Правилником о 

стицању истраживачких и научних звања (“Сл. гласник РС” 159/2020). Комисија предлаже 

Наставно-научном већу Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду да 

усвоји овај Извештај и исти проследи одговарајућој Комисији Министарства науке, 

технолошког развоја и иновација Републике Србије на коначно усвајање.  

 

У Београду, 25.11.2022. год.  

                                                                                  ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ  

 

                                                                _____________________________________  

                                                                       Др Симонида Томић, редовни професор  

                                            Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет 
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                                                                              генетику и генетичко инжењерство              
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