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СМЕЧ: НИНА РАДОЈИЧИЋ МАТЕМАТИЧАРКА БЕЗ ПРЕМЦА 
 
ЛОПТУ И ДЕСЕТКЕ ПРИМА ИЗ ПРВЕ 
 
Двадесеттрогодишња Чачанка, сарадник у настави Математичког факултета у 
Београду, у свом индексу броји само највише оцене. Од њих се не раздваја ни на 
мастер-студијама, које приводи крају, док са друге стране катедре програмирању 
подучава своје будуће колеге Нина Радојичић протеклих месеци има пуне руке 
посла. Дипломирани математичар не само да своје студенте подучава 
програмирању већ и има још један задатак. Откако је објављена вест да њена 
имењакиња и презимењакиња брани боје Србије на овогодишњој “Евровизији”, 
овој младој Чачанки стижу честитке са свих страна. 
- Истина је да делимо исто име и презиме, али ја, нажалост, не умем да певам. 
Звали су даљи рођаци да питају откада се ја бавим музиком и одакле ми дуга коса 
када сам на наступу имала кратку. У шали кажем да је то била перика - почиње 
разговор сарадник у настави Математичког факултета. 
 

 
 
 
Нинина љубав према 
прорачунима потиснула 
бројне реакције и молекуле 
 
 

 
Збуњени су рођаци са правом. У њеном родном Чачку ову двадесеттрогодишњу 
даму знају као одличног студента, у чијем индексу се за четири године студије није 
поткрала ниједна деветка. Сваки испит положила је из прве и у року дипломирала 
са чистом десетком. Познају је и као вишеструку власницу дипломе за најбоље 
студенте Математичког факултета, годишње награде Удружења универзитетских 
професора и научника Србије, одбојкашицу, тенисерку, скијашицу... 
 
Бројеви победили епрувете 
 
Прича први дипломирани математичар у породици Радојичић и како се одлучила за 
ову науку. Одрасла је Нина уз тату Мирослава, доктора машинских наука, и маму 
Лелу, инжењера менаџмента. Док су њени вршњаци са нестрпљењем очекивали 
часове природе и друштва, тада осмогодишња Чачанка највише се радовала 
разломцима. 
- У основној школи ми је било најдраже да радим задатке из математике. То сам 
волела и ишло ми је од руке. 
Касније, у гимназији, највише сам се бавила хемијом и биологијом. 
 
Одмерила је Нина снагу и на републичким такмичењима из хемије, низале су се ту 
и озбиљније награде. А онда, месец дана пред пријемни испит, математика је, ипак, 



победила хемију. Љубав према прорачунима потиснула је бројне реакције, 
једињења и молекуле са којима је годинама друговала. Власница две Вукове 
дипломе, за трен ока заменила је школске петице, десеткама на Математичком 
факултету у Београду. А како јој је то пошло за руком, скромно објашњава: 
- Када се нешто воли, онда вам не представља проблем да учите. Наравно, било је 
одрицања током студија, када су изласци у питању. Колоквијуми су помало били 
напорни јер по Болоњској декларацији они не могу да се понављају. Али, када се 
сада осврнем на тај период, генерално не могу да кажем да ми је било тешко. 
   
Родитељи Лела и Мирослав увек су јој, како каже, били одлична подршка. 
Никад је нису терали да учи. У почетку су били изненађени, и, наравно, срећни, 
десеткама, које је Нина као од шале низала, а касније су се толико навикли, да им је 
тек успут јављала. 
- Дешавало се да их позовем да им кажем, рецимо, где ћу да идем после факултета. 
И на крају разговора их обавестим да сам положила испит. Чини ми се да им више 
није било занимљиво - каже кроз смех наша саговорница. 
 
Нининим стопама је кренула и четири године млађа сестра Драгана, такође 
одличан студент Математичког факултета. 
 
Спорт као издувни вентил 
 

 
 
 
Са одбојкашким тимом 
Математичког факултета 

 
 
Изненађење њеним ближњим није било ни када је у року, са двадесет две године, с 
чистом десетком дипломирала. Који месец раније стигла је и заслужена годишња 
награда Удружења универзитетских професора и научника Србије. Признања за 
најбоље студенте Математичког факултета је нису ниједне године заобишла. 
Уз одличне оцене и дипломе, имала је Нина времена да се посвети и спорту. Од 
дванаесте године тренирала је одбојку. Касније се опробала и у тенису, клизању, 
скијању на снегу и води, вожњи ролера. 
- Спорт волим, он ми представља неку врсту издувног вентила. Опусти вас, 
помогне да напуните батерије за остале ствари у животу. Да би човек заиста био 
успешан у области којом се бави, потребно је да буде задовољан на свим пољима и 
да му живот буде разнолик. 
А њој је живот био разнолик, одбојку је наставила да игра и у тиму Математичког 
факултета, на позицији примача. 
Било је, како каже, добрих резултата на универзитетским такмичењима и 
„Приматијади”, регионалном надметању природно-математичких факултета. 
 
 
 
 
 



 
 

 
Током стручног усавршавања 
у Немачкој 2010. 
Нина (друга сдесна) је са 
колегама посетила и 
Берлински зид 
 

 
 
Мењала је Нина мреже успешно, и ону одбојкашку, и ону другу глобалну, којој је 
доста времена током студија посветила. Чим је дипломирала прошле године, 
кренула је пут немачког града Хагена, недалеко од Дортмунда. Два месеца, колико 
је трајала пракса, на Фернунију, једном од најпознатијем универзитету за студије 
на даљину, са својим колегама из различитих крајева света, истраживала је 
могућности интернета. 
- Смисао нашег програмерског рада је било да се направе модели стварног света са 
великим бројем корисника и проучи најбољи начин организовања интернет мреже - 
кратко објашњава. 
После два месеца стручног усавршавања и боравка у Немачкој, шетње по Келну, 
Амстердаму, Паризу, Берлину, Минхену, у Београд је стигла спремна за нови 
семестар. Усписала је мастер студије и почела да ради као сарадник у настави 
Катедре за рачунарство и информатику. Данас је ангажована на два предмета - 
Програмирању 1 и Бази података 2. Са осмехом се осврће се на свој први радни 
дан: 
- Не знам ни сама да ли је требало да имам трему на првом часу. Осећала сам се 
баш пријатно, посебно што је учионица била пуна бруцоша. Њихова помало 
уплашена лица подсетила су ме како сам и сама четири године раније седела на 
другој страни. 
На питање да ли је строга, одговара да то најбоље знају студенти, али да се труди 
да увек буде праведна. А да је стварно тако, говори и њено електронско сандуче 
које готово увек затрпано питањима њених будућих колега. 
И док приводи мастер-студије крају, увелико размишља о докторским студијама, 
којима ће се, као и досадашњим, посветити у нашој земљи. 
 
Јелена БОШКОВИЋ 
Фото: Градимир ВИШЊИЋ и приватни албум 


