


-рођен 10. јула 1856. године у Смиљану код

Госпића у Лици, од оца Милутина православног

свештеника и мајке Ђурђине.

-школовање од Смиљана, Госпића и Карловца до

Граца и Прага, факултет није привео крају

-један од најпознатијих проналазача у области

физике, електротехнике и радиотехнике, 700

патаната



НАЈЗНАЧАЈНИЈИ ТЕСЛИНИ 
ПРОНАЛАСЦИ

• Полифазни систем

• Обртно магнетно поље

• Асинхрони мотор

• Синхрони мотор

• Теслин трансформатор



-развио добијање
високофреквентних струја, а
касније модулацију и пренос
сигнала на даљину
-прва хидроелектрана на
Нијагариним водопадима
- Мјерна јединица
- Награда у домену електричне

енергије коју додјељује Савјет
инжењера

- Државни празник у осам
држава у САД

- У Србији Теслин рођендан-дан
науке



-подједнако је волио умјетност

и технику, говорио је српски,

енглески, њемачки, латински

италијански, француски, чешки

-Тесла је био поносан на своје

српско поријекло, често је

истицао: Ако будем срећан да

остварим барем неке од својих

идеја, то ће бити доброчинство

за цијело човјечанство. Ако се

те моје наде испуне, најслађа

мисао биће ми та да је то дјело

једног србина.





-запослење  од Марибора преко 

Будимпеште до Америке

-инспирацију проналазио читајући 

стихове

-Гетеов ’’Фауст’’ помогао да се 

конструише мотор без комутатора

-Рад у Едисоновој компанији, сукоб 

једносмијерна –наизмјенична струја

-1909. године Маркони Нобелова 

награда за развој радија, новац а не 

заслуге 



- Никола Тесла је умро 7. јануара 1943. 

године у хотелском апартману хотела 

’’New Jorker’’ на 33. спрату у соби 

број 3327. 

- Умро је сам и сиромашан, јер није 

умио да тргује са лукавијима од себе 

и јер је вријеме у којем је живио 

тражило практичне резултате који 

доносе профит-док су Теслини 

проналасци били револуционарни, с 

потенцијалом да радикално измијене 

свијет. 



-сахрањен је по властитој

жељи уз звуке мелодије

’’тамо далеко, далеко од

мора’’

-градоначелник Њујорка је у

посмртном говору истакао:

’’Тесла је умро сиромашан,

али је био један од

најкориснијих људи који су

икад живјели. Оно што је

створио, како вријеме

пролази, постајаће све веће.

-смрт као и Теслин живот је

обавијен велом тајне

-једини насљедник Теслине

имовине Сава Косановић



CENTAR ZA KOSMOLOŠKE STUDIJE 
NIKOLA TESLA U BEOGRADU

Colorado Springs
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-Непосредно након Теслине смрти, па до
данашњих дана, Теслин рад је на мети разних
полицијских и шпијунских истрага.

-За живота је изводио експерименте којима је
долазило до подрхтавања тла

-Његовом раду приписују експлозије које су се
осјетили и изнад Сибира

-На завршетку рата изјавио да има
најсавршеније оружје ’’Зрак смрти’’

-Можда све ово o чему се говори није изумио
Никола Тесла, али је сигурно убрзао напредак
цивилизације


