
  

др СлпбпданГачурић, ванредни прпфеспр 

Диплпмирапје и магистрирапхемијунаПрирпднп-математишкпмфакултету, а дпктприрап на 

Фниверзитету у Прпванси у Марсеју (Француска) 2006. гпдине. Дпктпрску дисертацију је псим у 

Францускпј, радип и у Сједиоеним Америшким Државама где је бправип у некпликп наврата на 

Ренселер Пплитехнишкпм Институту и Државнпм Фниверзитету у Ајпви. Ангажпван је у извпђеоу 

наставе из предмета Прирпдне науке у кпнзервацији и рестаурацији 1 и Прирпдне науке у 

кпнзервацији и рестаурацији 2. На матишнпм факултету псмислип је и увеп предмет Хемија у 

уметнпсти. За свпј педагпщки рад је пцеоиван изузетнп виспким пценама студената (9,82 пд 

стране 475 студената у задое три щкплске гпдине) збпг шега је прпглащен и за најбпљег прпфеспра 

на Департману за хемију у 2014/15 щкплскпј гпдини.Бип је ментпр при изради 30 мастер и 25 

диплпмских радпва студената. Ментпр или саветник је при изради 4 дпктпрске дисертације шија је 

израда у тпку, а ментпр је и једне пдбраоене дпктпрске тезе. Кпаутпр је два универзитетска 

учбеника. Ф наушнпм раду бави се зеленпм и аналитишкпм хемијпм, прпушаваоем јпнских 

тешнпсти и оихпвпм синтезпм и карактеризацијпм, капи применпм јпнских тешнпсти између 

псталпг и у пшуваоу културнпг наслеђа. Кпаутпр је 75 радпва у шаспписима са СЦИ листе, укупан 

индекс кпмпетенције изнпси 548. Рукпвпдилац је наципналнпг прпјекта у пбласти пснпвних 

истраживаоа у прпјектнпм циклусу 2011-2017, затим краткпрпшнпг прпјекта у 2017. гпдини ппд 

називпм Нови растварачи у конзервацији и рестаурацији националног културног наслеђа, кап и 

два међунарпдна билатерална прпјекта за перипд 2016-2017. Уакпђе је ушесник на једнпм 

прпјекту из пбласти технплпщкпг развпја, једнпм IUPAC међунарпднпм прпјекту и представник је 

Србије у СОТУ прпјекту. Дпбитник је IUPAC Paolo Franzosini награде 2014. гпдине за ппстигнуте 

резултате у пбласти секције за аналитишку хемију, кап и друге гпдищое награде „др Зпран 

Ђинђић“ у 2006. гпдини за најбпљег младпг наушника АПВ. Рецензент је у некпликп врхунских 

међунарпдних шаспписа. Представник је ФНС у аспцијацији франкпфпних универзитета Еврппе; 

шлан Одбпра за квалитет ПМФ; шлан акредитаципнпг тима ПМФ; рукпвпдилац студијскпг прпграма 

мастер академских студија хемије; шлан и заменик председника струшнпг већа за прирпднп-

математишке науке ФНС. 
 


