
ДУШАН ЈОКАНОВИЋ, др математичких наука,  редовни професор 

 

Рођен је 1970. године у Требињу. Основну и средњу математичко – физичко -  рачунарску 

школу завршио је у Требињу. Природно математички факултет Универзитета Црне Горе  

завршио 1996 године  и стекао звање дипломирани математичар.  

Магистарски  рад  „О НП сложеним проблемима на графовима“ одбранио 1999. године на 

Математичком факултету Универзитета у Београду. 

Докторирао је на Природно-математичком факултету Универзитета Црне Горе 2009. године 

на тему „Класе Берових и инволутивних Берових прстена“. Ментор магистарског рада и 

докторске дисертације био је проф. др Жарко Мијајловић, редовни професор Математичког 

факултета Универзитета у Београду. 

Током своје професионалне каријере   прошао je сва универзитетска звања  до редовног 

професора на Факултету за производњу и менаџмент Требиње.  Биран у наставно звање  на 

Прородно-математичком Факултету Универзитета Црне горе, на коме је дужи временски 

период изводио наставу. Тренутно је ангажован и на Свеучилишту у Мостару.   

Аутор је или коаутор 40 научних радова, два универзитетска уџбеника и једне монографије. 

Рецензент је неколико унивезитетских уџбеника и бројних научних радова.  Резултати 

његових  научних радова цитирани су у  Journal of Algebra and Its Applications, International 

Journal of Algebra, The American Mathematical Мonthly, и IOP Conf. Series: Journal of Physics. 

Области  његовог научног интересовања су Алгебра, Теорија прстена, прстени са 

инволуцијом, Армендарисови прстени, полиномијални и укошени прстени, вјероватноћа и 

статистика, математичко моделовање и компјутерска алгебра. Учестовао на пет научно-

истраживачких пројекта финансираних од стране министарства науке Црне Горе и 

Реублике Српске од којих је на два пројекта био координатор. Један је од кординатора 

организационог одбора Математичких конференција Републике Српске и члан научног 

одбора СМСЦГ. 

Био је члан Сената Универзитета у Источном Сарајеву. У  периоду 2013-2021 обављао 

функцију декана  факултета. Члан је Вијећа  за науку Босне и Херцеговине и  члан Комисије 

за стицање звања, а такође био члан Комисије за акредитацију студијских програма у 

саставу Министартсва  за научнотехнолошки развој високо образовање и информационо 

друштво. 

Ожењен је и отац троје дјеце. 


