
 
 

Моје име је Јован Илић. Рођен сам 13. јуна 2002. године као друго од 

четворо дјеце оца Александра и мајке Далиборке у Требињу.  

 

Завршио сам Гимназију „Јован Дучић" (генерација 2017/21) и Музичку 

школу у Требињу (одсјек клавир) одличним успјехом у свим разредима. 

 

Током школовања са успјехом сам учествовао  више пута на школским 

и регионалним такмичењима из различитих предмета, такође волонтирао у 

више хуманитарних акција кроз школски програм и активности у школи и 

Црквеној заједници.  Био спортски активан у КК Леотар и играо у Лиги БиХ 

за кадете, а истовремено представљао школу на Републичком школском 

такмичењу гдје смо били вицешампиони Републике Српске 2017. године.  

 

Трудим се да активно учествујем у друштвеном животу и да помогнем 

у својој заједници. 

  

Уписао сам и успјешно завршио Припремну годину за стране студенте 

Руске Федерације (генерација 2020/21) у склопу програма Руске Савезне 

Агенције за заједницу независних држава за сународнике у иностранству и 

међународну сарадњу „Россотрудничество“, на Ростовском Државном 

Медицинском Универзитету у Ростову на Дону, са одличним успјехом. 

 

Уписао сам престижни Руски Национални Истраживачки Медицински 

Универзитет Пирогов у Москви, одсјек Стоматологија, са одличним 

рејтингом као редован страни студент Руске Федерације (генерација 2022/27) 

са циљем стицања најбољег знања које ми је доступно. 

 

Ова медицинска високошколска установа у Москви, основана је 1906. 

године и сматра се једном од најстаријих и најпознатијих универзитета у 

Руској Федерацији. У потпуности је акредитована и призната од стране 

Министарства просвете и науке Русије и под надлежношћу је Министарства 

здравља и социјалног развоја. Пирогов РНИМУ је водећи истраживачко-

образовни медицински центар који образује љекаре, фармацеуте, 

стоматологе, клиничке психологе, социјалне раднике, као и једиствено 

истраживачко особље за медицинску биохемију, кибернетику, биофизику. 



Интересантно је поменути да 12000 ученика тренутно учествује у разним 

програмима предуниверзитетске обуке. А ту су и дипломски и 

специјалистички програми Опште медицине, Педијатрије, Стоматологије, 

Медицинске Биохемије и Кибернетике, Фармације, Клиничке Психологије, 

Социјалног рада и Биологије. Сви будући љекари, стоматолози, 

специјализанти, током школовања стичу практично клиничко искуство у 

медицинским центрима под вођством искусних стручњака. Преко 2000 

професора у преко 100 одељења држи различите семинаре, предавања и 

практичне лабораторијске сесије из природних наука у преко 250 курсева.  

 

По завршетку основних студија један од циљева је да наставим да своја 

знања усавршим на најбољим и најсавременијим доступним клиникама и 

медицинским центрима. 

 

Моја жеља за откривањем новог, урођена радозналост, лична храброст, 

довела ме у мултинационални и мултикултурни свјетски центар, град 

Москву. 

 

Волио бих да своју земљу и народ учиним поносним и да сутра будем 

дио позитивне промјене у нашој заједници. 

 

Јован Илић 

 


