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Универзитетски професор. Рођен је 1949. године у селу Ватин код 

Вршца. Основну школу и гимназију завршио је у Београду. 

Ожењен је Драгицом и има сина Душана и ћерку Ксенију. 

Ветеринарски факултет у Београду уписао је 1967. године, а 

завршио јануара 1973. године. Магистарски рад одбранио је 1980. 

године, а докторску дисертацију 1983. године. Такође је завршио 

и специјализацију из клиничке фармакологије 1994. године. 

Објавио је преко 80 радова из области здравствене заштите 

живине, физиологије и исхране живине, као и из технологије 

гајења живине. Међу првима применио је зеолит у живинарству. 

Поред тога, интересовао се и за голубове, егзотичне љубимце и дивљач. Радове је презентовао 

у стручним и научним часописима, као и на пленарним заседањима и постерима светских 

конгреса ветеринара живинара. Објавио је пет универзитетских уџбеника. Руководио је 

израдом седам докторских дисертација, 13 магистарских и 20 специјалистичких радова. 

Покренуо је изборни предмет Болести голубова. 

Наставничку каријеру започео је избором у звање асистента 1973. године и наставио 

изборима у звања доцента 1984, ванредног професора 1989. и редовног професора за предмет 

Болести живине 1994. године. Пензионисан је 2013. године. 

За продекана биран је два пута. Био је Шеф Катедре за болести копитара, месоједа, живине и 

дивљачи. Руководио је специјалистичком наставом из здравствене заштите живине. Био је 

дугогодишњи председник саветовања живинара Србије. У часопису "Живинарство" био је 

главни и одговорни уредник. Био је дугогодишњи члан Комисије за регистрацију 

ветеринарских лекова Министарства за пољопривреду, водопривреду и шумарство 

Републике Србије.  

Усавршавао се у Холандији (Poultry Health Institute - Dorn), Француској, Пољској и 

Чехословачкој. 

Занимљиво и неуобичајено је да су три узастопне генерације ветеринара универзитетски 

наставници: проф. др Душан Теодора Палић - Анатомија, проф. др Тодор Душана Палић - 

Болести живине, проф. др Душан Тодора Палић - Анатомија, Рибарство (IOWA State University 

- USA, Ветеринарски факултет у Минхену - Немачка), доц. др Ксенија Аксентијевић - Палић - 

Болести риба. 


