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Зовем се Илија Палић. Гимназију „Вук Караџић“ у Трстенику, 

природно-математички смер, одељење IV2, похађао сам у 

периоду од 2006. до 2010. године. Као носилац дипломе 

„Вук Караџић“ након завршене основне школе уз одличан 

резултат на пријемном испиту имао сам могућност избора 

било које средње школе. Међутим, није било дилеме да то 

буде гимназија, с обзиром да је то школа која пружа најшире 

образовање и могућност уписа на велики број факултета.  

  

Нашу одељенску заједницу красило је, изнад свега, 

другарство и тимски дух, а све под „будним оком“ изузетног 

разредног старешине, Љиљане Бабовић, професора 

биологије. Са њене стране смо имали неизоставну подршку 

и подстицај да учимо и развијамо своје таленте. Наставио 

сам да негујем посебан афинитет према предмету 

биологије, који сам изградио током основне школе, па сам се редовно и успешно такмичио. 

Захвалност дугујем и свим осталим професорима који су препознали мој рад и труд, па сам и по 

завршетку средњошколског образовања поново био носилац дипломе „Вук Караџић“. Радне навике 

и знање стечено у гимназији су били одлична основа за даљи успех током школовања. Посебно лепе 

успомене носим са добро осмишљених излета и екскурзија, којима смо се највише радовали. На те 

безбрижне дане сећају нас и прва заљубљивања, а то је и период када смо стасавали у зрелије особе. 

Незаборавне су прославе осамнаестх рођендана, када смо желели уједно да одрастемо, а ипак 

истовремено останемо деца.    

  

Након завршене гимназије, уписао сам Медицински факултет Универзитета у Београду, где сам 

дипломирао са темом „Бенигна Роландичка епилепсија“ на Катедри за педијатрију, са просечном 

оценом 9,76 и стекао звање доктора медицине. Током студија сам био ангажован као студент-

демонстратор на Катедри за хистологију и ембриологију и Катедри за патологију. Био сам и 

стипендиста Министарства просвете Републике Србије, као и Фонда за младе таленте Општине 

Трстеник. У циљу даљег академског усавршавања завршио сам специјалистичке академске студије из 

области неонатологије са темом „Клинички налаз, електроенцефалографске карактеристике и 



прогноза лечења оболелих од пиридоксинзависне епилепсије“. Стручно усавршавање сам наставио 

кроз специјализацију из педијатрије. Запослен сам у Институту за неонатологију у Београду, где се 

бавим лечењем најнезрелије и најугроженије новорођенчади.    

  

Живим у Београду и ожењен сам колегиницом, која је моја највећа подршка и подстицај у животу.   


