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MУЗЕЈ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 
 Никола Тесла (Смиљан, 10. јул 1856 — Њујорк, 7. јануар 1943) је био један од 

најпознатијих српских и светских проналазача и научника у области физике, 
електротехнике и радиотехнике.  



                            Музеј Николе Тесле 

Музеј Николе Тесле смештен је у центру Београда, у резиденцијалној вили изградјеној 

1929. године, по пројекту знаменитог српског архитекте Драгише Брашована. Зграда је имала 

разне намене, све до 5. децембра 1952. године, када је одлуком владе ФНР Југославије основан 

Музеј Николе Тесле. 

Музејска грађа стигла је у Београд према одлуци америчких судских власти, пошто је за 

јединог Теслиног наследника проглашен његов нећак, Сава Косановић. По Теслиној жељи, 

господин Сава Косановић је документацију и личне Теслине предмете пренео у Београд  1951. 

године. 

Музеј је јединствена институција науке и културе у Србији, као и у свету. Једини је музеј 

који чува оригиналну и личну заоставштину Николе Тесле. Поседује изузетно вредне колекције: 

- преко 160.000 оригиналних докумената; 

- преко 2000 књига и часописа; преко 1200 историјско-техничких експоната;                                              

- преко 1500 фотографија и стаклених фотоплоча оригиналних техничких предмета, 

инструмената и уређаја; 

- преко 1000 планова и цртежа. 

Као институција у којој се налази највећа светска збирка докумената о Теслином животу и 

раду, Музеј Николе Тесле има значајну улогу у пружању информација истраживачима у области 

историје науке, проналазаштва, патентних права и о пројектима насталим из покрета за очување 

животне средине и истраживања такозваних чистих извора енергије. 

Посебна улога Музеја је у организовању, подстицању и промовисању истраживања у 

области историје науке, како би се јасније сагледао Теслин допринос развоју науке и технологије 

крајем 19. и почетком 20. века. 

  



                            Музеј Николе Тесле 

 

Занимљивости: 

Никола Тесла (Смиљан, 10. јул 1856. — Њујорк, 7. јануар 1943.) је био један од 

најпознатијих српских и светских проналазача и научника у 

области физике, електротехнике и радиотехнике. 

Најзначајнији Теслини проналасци су полифазни систем, обртно магнетско поље, 

асинхрони мотор, синхрони мотор и Теслин трансформатор. Такође, открио је један од начина за 

генерисање високофреквентне струје, дао је значајан допринос у преносу и модулацији радио-

сигнала, а остали су запажени и његови радови у области рендгенских зрака. 

Његов систем наизменичних струја је омогућио знатно лакши и ефикаснији пренос 

електричне енергије на даљину. Био је кључни човек на изградњи 

прве хидроцентрале на Нијагариним водопадима. 

Први је Србин који је номинован за Нобелову награду,1937. године.  

Умро је у својој 87. години, сиромашан и заборављен. 

Једини је Србин по коме је названа једна међународна јединица мере, јединица мере за 

густину Магнетног флукса,тесла. 

Никола Тесла је аутор више од 700 патената, регистрованих у 25 земаља, од чега у 

области електротехнике 112.  

 

 

 

Т- магнетна индукција (тесла) 

V- брзина (километар по часу) 

S- пут (километар) 

M- метар 

Wb- магнетни фулкс (вебер) 

 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/1937.

