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Овај број посвећујемо профе- 
сору др Јовану Ловчевићу y знак 
захвалности и признања за његов 
наставни и научни paд.

Професор Јован Ловчевић роћен je 31. марта 1894. године y Београду y породици просветног радника. У Београду je завршио основну шкоду и гимназију и 1913. године уписао ce на Правни факудтет. У првом свет- ском рату, који je прекинуо његово даље шкодовање, учествовао je као ђак-редов. Пред крај рата упућен je заједно са многим другим студентима на продужење студија, које je наставио у Риму, a окончао, по завршетку рата, на Правном факудтету y Београду. Докторат из обдасти економско- -подитичких наука стекао je у Паризу 1924. године.По завршетку шкодовања радио je краће време y Одељењу држав- них дугова тадашњег Министарства финансија. За доцента за предмет Наука о финансијама на Правном факудтету y Београду изабран je јану- ара 1926. године и од тада па све до пензионисања предавао je овај пред- мет. Марта месеца 1933. године изабран je за ванредног професора, a кра- јем 1940. године за редовног професора. Од априда 1933. године до краја 1937. године био je на подожају вицегувернера Народне банке y Београду, ади није прекидао свој наставнички рад на Правном факудтету на коме je готово пуних пет година држао наставу и обављао испите без икакве накнаде.Пошто je одбио да учествује на конкурсу за реизбор универзитет- ских наставника, окупаторски режим га je ставио y пензију. Одмах по осдобођењу и обнови рада Правног факудтета враћен je на Факудтет y звању редовног професора за исти предмет. Крајем 1964. године проф. Ловчевић je испунио услове за пензионисање и по свом предлогу пензи- онисан, али je и даље остао као хонорарни редовни професор на Факул- тету, на коме и даље даје свој допринос наставном и научиом раду.Четрдесетогодишњи свој рад на Правном факултету y Београду про- фесор Ловчевић посветио je настојањима да као научник, педагог и, пре свега, као човек испуни све своје обавезе према студентима, Факул- тету и друштву. Бројне генерације које je он уводио y не баш тако занимљив студиј јавних финансија и финансијског права познају га као веома савесног и искусног професора, увек спремног да пружи помоћ и подршку. Дугачка би била листа имена наших познатих правника и еко- номиста којима je професор Ловчевпћ, у својству ментора или члана од- 
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2 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАговарајућих комисија помогао да дугогодишње студирање и после заврше- них општих студија крунишу стицањем степена магистра или доктора иаука. Позиван да буде члан комисија за одбрану докторских дисерта- ција и на другим факултетима y Београду и у другим универзитетским центрима наше земље, професор Ловчевић je круг својих студената и кан- дидата стално пшрио, тако да га највећи број његових млађих колега и сарадника сматра својим учитељем.Пуне четири деценије свога рада на Факултету професор Ловчевић je испунио својим залагањем да као члан наставничког колектива до- принесе успеху Факултета као целине. Школске 1954/55. године био je на дужности декана, a низ година водио je успешно рад финансијске коми- сије и Библиотечког одбора. Поред тога, y својству доајепа Катедре еко- номских наука на Правном факултету и као њен дугогодишњи шеф до- принео je да економске науке добију место које им припада y укупном студију друштвених наука без чијег ce познавања тешко може зами- слити млади правник.После читавог низа чланака којима je дао свој лични допринос раз- воју финансијске науке у нашој земљи и посде бројних издања скрипата намењених студентима, професор Ловчевић je y последњим годинама свог пнтензивног и богатог рада на Факултету завршио свој уџбеник „Инсти- туције јавних финансија", чији je први део објављен 1965, a други 1967. године.Ценећи дутогодишњи савестан и истрајан рад професора Ловчевића на Факултету и његов доиринос развоју изучавања науке о финансијама y нашој средини, Уређивачки одбор „Анала” одлучио je да први број ча- сописа y 1968. години посвети професору Јовану Ловчевнћу. Број који ce сада пружа читаоцима представља остваривање идеје да ce и убудуће дугогодишњим и заслужним професорима Правног факултета y Београду изрази захвалност и ода признање за њихов предани педагошки и науч- ни рад.


