
IN MEMORIAM 505Kao цравник Бајаловић ce одликовао великом прецизношћу, особииом толико важном заправника. Његова .прецизност дола- зила je до израза y читавом његовом раду, он je no њој био. изашао на глас већ као судија, оиа 'ce отледа y његовим уџбеиицима, он je њу показивао y свом раду на изради нашег новог законодавства. Свуда je тражио да ce ствари формулишу јасно и тачно. Поред тога к?ао напредаи дух знао je увек осетити шта je прогресивио a шта треба одбацити.Као наставник био je строг, али правичан и стота вољен од студената. Одликовао ce великом речитошћу и његова предавања била су увек добро посећена. Бајаловић je много волео школу и своје студенте. И y последњим данима свота живота стално je го- ворио о настави, о студентима, о својим плагаовима за рад y будућ- ности. Паред тота ои je живо учествовао y свим- важнијим акцијама на свом Факултету и Београдском универзитету.Бајаловић je био y годинама када je са  практичним искуством и великим теориским знањем могао дати велике резултате. Смрт га je баш y том времену однела и оставила незавршене његоае радове.Љубомир Бајаловић био je омиљен y друштву по својој срдач- ности. искреиости и ведрини. Искрено ожаљен, он ће остати y жи- вој усгкмени не само својих колега и генерација које je васпи- тавао него и свих сиих који су га познавали.Др. Владимир Капор

Др. ЈОВАН САВИЋ(1893—1956)Дугогодишњи професор Београдског универзитета др. Јован Савић преминуо je 9 децембра 1956 године.У личности професора Јована Савића колегијум Правног фа- култета Београдског универзитета изгубио je једнот драгси; сарад- ника, a студенти искусног наставиика који ce преко три деценије посветио томе узвишеном позиву. Заиста, когод je боље познавао проф. Савића могао je запазити да je он савесно одговорио вока- цији наставиика. Одрастао и образован y културиој средини, још од почетка своје каријере он улаже много -напора да пренесе на своје слушаоце. свестрана познавања, која су била предмет његових изучава&а.Јован Савић ce родио 1893 y чиновничкој породици Милутина Савића. По завршеној матури y Београду одлази y Минхен и упи- сује ce на факултет државних наука. Пред саму објаву , Првог светског рата напушта Немачку и извесно време студира поли- тичке и административне науке на Правном факултету y Неша- телу. Затим прелази на Париски правни факултет где je после ди- .пломирања 1920 завртпио и докторат права. Почетком 1924 са успе- 



506 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАхом je одбранио докторску тезу: Упоредна студија о накнади рат- 
них штета y Француској и Краљевини С. X. С.По повратку y отаџбину Савић je провео кратко време y ад- минисдративној служби. Али убрзо je напушта иошто je 1924 био изабран за доцента на Правном факултету y Суботици. Јован Са- вић je отпочео — a и завршио — своју наетавничку каријеру као професор статистике. Први његови радови су из те области, као например „О техници статистике“, „О систему пољопривредне ста- тистике“ и „О анкети“. Међутим он je и даље продужио да ради на наукама које je раније специјализирао као што ce може конста- товати iio појединим његовим публикацијама из тог периода. Треба истаћи као нарочиту заслуту проф. Савића што je годинама и као доцент и као проефсор, често без ичије помоћи обављао наставу из свих предмета ексжсшсжо-финаисиске групе иаука иа Правном факултету y Суботици. Све до избијања Другог- светскот рата, по- ред предаисг наставничког рада, Савић je објавио више радова углавном из области науке о финансијама и финансиског права. У свим тим радовима јасно ce испољава са колико je скрупула проф. Савић приступао решавању проблема које je узео да про- учава. Његова скрупулозиост, која je каткада ишла до претера- ности, била je својстена његовој природи и није ce увек срећно одражавала y његовим покушајима да систематски изложи своја схватања.Истраживачка делатност проф. Савића била je прекинута. Другим светским ратом. Принуђен да напусти Суботицу, Савић до- лази y Београд и убрзо са великим бројем профессра универзитета бива пензионисан. После ослобођења био je преузет за професора на Пјравни факултет Беотр-адског уииверзитета, где му je била поверена настава статистике; дужност коју je ско-ро до последњег дана живота обављао. Додајмо да je као одличан познавалаЦ тога предмета октсбра 1945 био поствљен за ховкграриот директора Ста- тистичког уреда HP Србије. У првим годинама по свршетку рата он je одржао низ предавања на течајевима за статистичке службенике. Том приликом објавио je и дактилографисани приручник из ста- тистике. Велика je штета што je проф. Савић био ометеи, услед. слабог здравља, да објави уџбеник за своје слушаоце на Правном факултету, на коме je годинама радао. Увереии смо да би то био један драгоцен прилог нашој стручној литератури, јер je проф. Савић са истинском љубављу предавао свој предмет.Упркос тешких околности под којима je дуже времена живео, он je са доста чврстине подмоеио разне тегобе које су га прити- скивале. И y најтежим тренуцима хумор га није напуштао. У одно- сима са својим сарадницима старао ce увек да остаие доследан својој урођеној особини пажљива човека. С правом ce може рећи да je уживао симпатије и колега и студената.Др. Милан Ј. Жујовић


