
530 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАСмрт професора др Душана Јевтића представља тежак губитак за нашу науку y области правне медицине, за његове бројне другове, и прија- теље и поштоваоце, за бројне генерације правника који су били његови ученици и за све оне који су y његовој дугогодишњој лекарској, професор- ској и научној каријери сарађивали са њим, тражили његове савете или од њега учили. Зато ће он и даље живети y њиховом сећању, a на Правном факултету y Београду заувек ће остати светла успомена на једног великог професора, научника, друга и пријатеља какав je био др Душан Јевтић.Слава му! Др Мирослав Ђорђевић

Др МИЛОШ РАДОВАНОВИЋпрофесор Дравног факултета18. септембра 1966. године после кратке и злокобне болести преминуо je y Београду др Милош Радовановић, ванредни професор нашег факул- тета. Смрт му je прекратила живот y његовим најбољим данима. Само не- колико месеци раније појавио ce његов уџбеник „Кривично право — општи део“. На столу му je остао недовршени рукопис другог дела уџбеника „Кри- вично право — посебни део“.Др Милош Радовановић рођен je y Крагујевцу 1913. У родном граду je учио основну и средњу школу, a правне студије je завршио са одличним успехом на Правном факултету y Београду. После одслужења војног рока ради најпре као адвокатски приправник, a затим као судијски приправник, секретар суда и судија. Истовремено наставља рад на своме даљем теориј- ском образовању и специјализира кривично право. 1947. постаје асистент за предмет Кривично право и сав ce посвећује послу који je изванредно волео. Докторат правних наука стекао je после одличне одбране дисертације „Зло- употреба службеног положаја или овлашћења." После овога изабран je за доцента. 1963. путује као стипендиста УНЕСКО-а y Велику Британију и обилази неколико европских земаља, где ce посебно бави студијом извр- шења кривичних санкција. 1964. изабран je за ванредног професора за предмет Кривично право.Професор Радовановић je објавио низ чланака и других написа из кривичног права и пенологије. Посебно je обогатио нашу кривичноправну литературу својом монографијом „Злоупотреба службеног положаја или овлашћења" и уџбеником „Кривично право — општи део“. Као наставник био je диван пример школског трудбеника. У области кривичног права образовао je више генерација правника и подигао добар број доктора правних наука. Последњих година руководио je и пословима катедре за кривично право. Радио je и y многим комисијама и одборима на факул- тету. Био je вредан и веома савестан.Смрћу професора др Милоша Радовановића Правни факултет y Бео- траду изгубио je једног изванредног научника, вредног и омиљеног настав- ника и доброг и племенитог човека. Др Драгољуб В. Димитријевић


