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Пише: 
Гордана ЛАКОВИЋ

На иницијативу Тома Рако-
чевића, члана провинцијс-
ког Парламента из редова 

Нове демократске партије (NDP) , на 
седници од 3. јуна одржаној у Торон-
ту, 10. јул, дан рођења великог свет-
ског научника, проглашен је Даном 
Николе Тесле у Онтарију. Закон, 
који је ступио на снагу ОДМАХ, пот-
писала је Elizabet Doudsvel, заме-
ник гувернера за највећу и најмно-
гољуднију провинцију у Канади.

- Закон о проглашењу Дана Ни-
коле Тесле у Онтарију добио је 
Краљевску сагласност, тако да ће се 
сваког 10. јула славити достигнућа 
овог великог српско- америчког ви-
зионарског научника и инжењера, 
каже специјално за СЛОВО Том 
Ракочевић. Све је ишло муњеви-
том брзином кроз највише законо-
давно тело провинције Онтарио, 

друго и треће читање предлога зако-
на као и Краљевска сагласност, све 
се догодило практично за два дана, 
што је реткост за било који закон. 
Закон о Дану Николе Тесле добио је 

снажну и једногласну подршку, по-
што су народни посланици у заносу 
говорили о утицају Николе Тесле 
овде у Онтарију и широм света, а 
делили су и многе позитивне изјаве 
и признање српске заједнице овде 
у Онтарију. Са овим важним прог-
лашењем на нама је да будемо и 
одлучни и креативни у својим идеја-
ма и пројектима да ширимо идеје 
Николе Тесле, једног од највећих и 
најутицајнијих светских умова који 
су икада постојали. Нека његов жи-
вот и дело буду инспирација за бу-
дуће генерације.

Одлука Парламента Онтарија да 
се 10. јул прогласи Даном Николе 
Тесле у Онтарију, резултат је зала-
гања бројних појединаца и друштве-
них организација, првенствено из 
српске заједнице у Kанади, који су 
протеклих година активно деловале 
да се име Николе Тесле постави на 
пиједестал који му и приличи.

Кад је Хамилтон у питању, посеб-
не заслуге у неговању имена и дела 
Николе Тесле имају NTEC и пред-
седник ове организације Верослав 
Вик Ђурђевић.

Са овим важним проглашењем на нама је да будемо и храбри и креативни у својим идејама и 
пројектима да ширимо идеје Николе Тесле, једног од највећих и најутицајнијих светских умова 
који су икада постојали. Нека његов живот и дело буду инспирација за будуће генерације, 
каже за СЛОВО Том Ракочевић

ПАРЛАМЕНТ ОНТАРИЈА 3. ЈУНА ПРОГЛАСИО 10. ЈУЛ ДАНОМ       НИКОЛЕ ТЕСЛЕ У ЦЕЛОЈ ПРОВИНЦИЈИ

Парламент Онтарија прогласио је 10. јул Даном Николе Тесле у Онтарију

Том Ракочевић са сином Александром 
који је такође рођен 10. јула

ПОДСТИЦАЈ МЛАДИМА
ДА МЕЊАЈУ СВЕТ НА БОЉЕ
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ПАРЛАМЕНТ ОНТАРИЈА 3. ЈУНА ПРОГЛАСИО 10. ЈУЛ ДАНОМ       НИКОЛЕ ТЕСЛЕ У ЦЕЛОЈ ПРОВИНЦИЈИ
- Проглашење Дана Николе Те-

сле у Онтарију важан је корак ка 
увођењу Николе Тесле у образовни 
систем Онтарија, каже Верослав 
Вик Ђурђевић за СЛОВО. Једна од 
кључних порука у Парламенту Он-
тарија од чланова овог законодавног 
тела била је потреба за школовањем 
младе генерације.

„Ово би могла да буде прилика да 
школе широм Онтарија препознају 
Дан Николе Тесле и искористе га за 
шире научно образовање“ - рекла 
је Monikue Tailor, MPP Hamilton 
Mountain, током дебате.

Nikola Tesla Education промови-
ше управо тај елемент од нашег ос-
нивања 2015. Досегли смо хиљаде 

ученика и установили још стотине 
награда и стипендија са именом Ни-
кола Тесла. Овим новим развојем 
надамо се да ће школски одбори 
и просветни радници деловати по 
препоруци законодавног тела Он-
тарија. Студенти заслужују да их 
Теслино дело образује.

- Трећи јун 2021. ће остати 
упамћен као изузетно значајан 
дан за српску заједницу, али и за 
све грађане Онтарија, који ће има-

ти прилике да обележавају 10. јул, 
дан рођења великог генија српског 
порекла, као Дан Николе Тесле ши-
ром Онтарија, каже за СЛОВО ње-
гова екселенција Дејан Ралевић, 
амбасадор Србије у Канади. Ника-
да не треба мерити и упоређивати 
заслуге учесника у постизању овако 
великог успеха српске заједнице у 
Онтарију и Канади, јер треба сви 
да будемо поносни на постигнути 
резултат, као и на потврђено једин-
ство заједнице.

Ипак, разумљиво је да за Закон о 
проглашавању 10. јула за Дан Ни-
коле Тесле у Онтарију мора да се 
ода признање посланику онтаријс-
ког парламента Тому Ракочевићу, 
посланику српског порекла. Његов 
политички и посланички ангаж-
ман, уз велику подршку представ-
ника српске заједнице, омогућио 
је да Закон буде усвојен. То је још 

један доказ да је учешће представ-
ника наше заједнице у политичком 
животу Канаде важан инструмент 
за промоцију идеја и вредности срп-
ске заједнице.

Истовремено, не треба да забо-
равимо да се 10. јул већ дуго обе-
лежава као Дан Николе Тесле у 
Најагра Фолсу, што потврђује да 
су иницијативе наших грађана, 
које су вредне сваке похвале, ипак 
живеле на простору Онтарија, али 
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ИДЕЈЕ ЗА СВА ВРЕМЕНА
- Допринос Николе Тесле човечанству 
је немерљив, каже Robin Nieto, Media 
Relations из Нове демократске партије. 
Давао је енергију милијардама људи, 
прошлим и будућим генерацијама. 
Његове идеје нису биле револуцио-
налне само у његово време, већ могу 
трансформисати и наше. Теслин дан у 
Онтарију је сјајно остварење и одличан 
начин  да се унапреде идеје и подстакну 
млади људи да мењају свет на боље. .

ПОДСТРЕК МЛАДИМ 
НАУЧНИЦИМА
- Изузетно сам почаствована, поносна и 
одушевљена сазнањем да је Парламент 
Онтарија прогласио Дан Николе Тесле у 
Онтарију, каже Maria Pearson, Councillor 
-  Ward 10 (Stoney Creek).
Разговарала сам са ћерком која заврша-
ва докторат из психологије и била сам 
одушевљена када сам чула да сам за-
мољена за помоћ да препознам Николу 
Теслу. Рекла ми је да су њена два највећа 
научна идола Стивен Хокинг и Никола 
Тесла. Моја знатижеља се повећала и 
почела сам да истражујем. Какав неве-
роватан човек је био Никола Тесла, који је 
одавно заслужио овакво признање.
Уверена сам да ће признање студенти-
ма путем доделе награда Никола Тесла 
у школама забележити стални раст ин-
тересовања за, не само учење о Тесли, 
већ и ширење интересовања да наставе 
рад за многа научна побољшања како би 
помогли нашој заједници, земљи и свету!

ЗНАЧАЈАН ДОГАЂАЈ ЗА 
СВЕ ГРАЂАНЕ ОНТАРИЈА

- Проглашење Дана Николе Тесле у Он-
тарију је значајан догађај за све грађа-
не Онтарија и српске заједнице широм 
Канаде, који већ деценијама негују лик 
и дело овог научног генија српског поре-
кла, каже Жарко Брестовац, председ-
ник Српске националне академије.

СЈАЈНА ВЕСТ ЗА СВЕ ЉУДЕ У КАНАДИ
Узбуђен сам због недавног Закона који је добио краљевски акценат, да ће се 
славити 10. јул сваке године у Онтарију, у част Николе Тесле, каже Paul Miller, Mpp 
Hamilton East—Stoney Creek
Због веза Николе Тесле са Хамилтоном, Српска заједница и цео Хамилтон треба да буду 
поносни на ову велику част. Такође бих желео да се захвалим Вику Ђурђевићу и њего-
вим волонтерима на њиховом напорном раду током година да народу приближе научна 
достигнућа Николе Тесле. Ово су заиста сјајне вести за све људе из Онтарија и Канаде

Верослав Вик Ђурђевић

Жарко Брестовац
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су сада, усвајањем закона, добиле 
свој прави печат и димензију.

Радовало би ме да се овај датум 
свечано обележава широм Онтарија 
и Канаде, јер је генијални ум Ни-
коле Тесле учинио лакшим живот 
свим људима на свету,.

- Усудио бих се рећи да је усвајање 
Закона 293 којим је Парламент Он-
тарија 10. јул прогласио даном Ни-
коле Тесле, један од најзначајнијих 

догађаја за нашу научну и академ-
ску заједницу и огроман успјех и 
побједа српске дијаспоре у Канади, 
каже за СЛОВО његова екселен-
ција Марко Милисав, амбасадор 
Босне и Херцеговине у Канади. 
Ова побједа и успјех нису дошли 
преко ноћи, већ су резултат вишего-
дишњег ангажмана наше дијаспоре 
која се годинама залаже за очување 
и промоцију лика и дјела нашег 

МОЈ ХЕРОЈ ОД ДЕТИЊСТВА
- Веома сам захвалан посланику по-
крајинског парламента Тому Ракоче-
вићу на помоћи у стварању Дана Нико-
ле Тесле у Онтарију, каже Bob Bratina, 
MP, Hamilton East Stoney Creek.
Тесла је мој херој од детињства из два 
разлога-  моја мајка је била Српкиња, 
а отац електричар, рођен у Хрватској, 
тако да сам одувек знао за Теслу. То-
ком мог градоначелничког мандата у 
Хамилтону имао сам састанак у Град-
ској кући са Виком Ђурђевићем који је 
радио на почасти Тесле у Хамилтону. 
Верујем да је био прилично изненађен 
када сам му рекао да је Хамилтон зах-
ваљујући Тесли постао велики индус-
тријски град у Канади. Група локалних 
бизнисмена знала је за његов рад и 
1898. године изградила је производну 
станицу удаљену 35 миља, што је у то 
време било друго најдуже растојање 
електричне енергије на свету. То је Ха-
милтону обезбедило јефтину енергију 
која је привукла многе компаније да се 
овде лоцирају, а Хамилтон је постао по-
знат као „Електрични град“.

 

ЈЕДИНСТВЕНИ ГЕНИЈЕ
- Никола Тесла je био грађанин света 
и данас сав цивилизовани свет живи 
на начин који не би био могућ без Те-
слиних проналазака, каже др Мајда 
Ђорђевић из Торонта. Ипак смо ми, 
који имамо заједничке корене са тим 
јединственим генијем, најпозванији да 
му одамо пошту. Као грађанка Онта-
рија поносна сам што смо тај дуг тако 
импресивно одужили.

ДАН ПОСВЕЋЕН НАУЦИ
- Захваљујући доприносу Николе Тесле, 
Хамилтон је постао први град у Канади 
са електричном енергијом наизменичне 
струје, каже Filomena Tassi, Canada’s 
Minister of Labour & MP for Hamilton West- 
Ancaster- Dundas . Срећна сам због прог-
лашења Дана Николе Тесле и надам се 
да ће 10. јул постати дан посвећен науци 
за све младе људе у Онтарију.

др Мајда Ђорђевић

ИСТОРИЈСКО ПРИЗНАЊЕ СРПСКОМ ГЕНИЈУ
- Проглашавањем 10. јула даном Николе Тесле у Онтарију, 
сви грађани Онтарија и српска заједница широм Канаде 
треба да буду поносни поводом овог значајног догађаја, 
каже Зоран Цвијетић, председник Српске народне одб-
ране за Канаду.
Ово историјско признање великом српском генију било је 
могуће спровести у дело само заједничким трудом и зала-
гањем целокупне српске заједнице. Сада, као и за време Те-
слиног стваралачког живота, све је кренуло од Нијагариних 
водопада. Некада прва хидроцентрала и осветљавање Он-
тарија сада Теслин споменик и трг као и деценија прославе 
дана Николе Тесле у Нијагара Фолсу, Булевар, фестивал у Ха-
милтону и коначно провинцијски Парламент крунисали су све досадашње успехе.
Надам се да ћемо ускоро у целој Канади као и целом свету прослављати овај дан 
како је то Никола Тесла и заслужио. Само заједничким радом и трудом, као и до 
сада можемо остварити тај циљ. Дан Николе Тесле на глобалном нивоу.

Његова екселенција Дејан Ралевић, 
амбасадор Србије у Канади

Василије Петковић, генерални 
конзул Србије у Торонту
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Maria Pearson, Filomena Tassi, Bob Bratina, Михаило Папазоглу, 
ранији амбасадор Србије у Канади и Paul Miller

Зоран Цвијетић
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највећег научника и показатељ је 
да иницијатива, слога и упорност 
могу дати изузетне резултате.

Користим прилику да честитам 
MPP Тому Ракочевићу, и свим на-
шим људима који су заслужни за 
овај изузетан успјех.

- Проглашење Закона о Дану Ни-
коле Тесле у провинцији Онтарио, у 
овом тренутку, представља врхунац 
када је у питању одавање поште 
у Канади овом чувеном научнику 
српског порекла, каже за СЛОВО 
Василије Петковић, генерални 
конзул Републике Србије у Торонту.

Захваљујући Николи Тесли, Ка-
нада је прва земља у свету која је 
имала ту привилегију да користи 
наизменичну струју која је могла да 
се дистрибуира на велике даљине.

Веома важно за српску заједницу 
у Онтарију и Канади, али и за све 
Србе у свету је чињеница да је у об-
разложењу Закона о Дану Николе 
Тесле, написано да је Никола Тес-
ла научник српског порекла, што 
суштински мења слику о Србима, 
пре свега у Канади.

Закон о Дану Николе Тесле у Он-
тарију је резултат заједничког рада 
члана провинцијског парламента 
Тома Ракочевића и његових сарад-
ника, свих људи и организација у 
Канади и Генералног конзулата 
Републике Србије у Торонту, који су 
на било који начин допринели ве-
личању лика и дела Николе Тесле, 
почев од општинског, градског и 
сада по први пут на провинцијском 
нивоу.

Члан провинцијског Парламента 
Онтарија Том Ракочевић, коме при-
пада највећа заслуга је, међутим, 
својим убедљивим наступом у Пар-
ламенту представио не само пред-
лог Закона о Дану Николе Тесле, 
већ је на најлепши начин предста-
вио Србе, као нацију и врло важан 
чинилац канадског друштва.

Иницијативом Тома Ракочевића у 
реализацији доношења поменутог 
закона, српска заједница у Онтарију 
је добила снажан замах у јачању 
своје позиције у канадском друштву, 
какав одавно није имала. 

СЛОВО

НИКОЛА ТЕСЛА НАС УЈЕДИЊУЈЕ
- Идентитет и понос нашег народа гради се постепено, по-
готово у земљама где је у нашем интересу да покажемо 
нашу вредност, способност и културно благо, специјал-
но после година медијске сатанизације, каже за СЛОВО 
Драга Драгашевић из Торонта.
Потребно је бранити оно што нам припада и са чиме се 
поносимо, као што је наш геније, Никола Тесла.
Први “Дан Николе Тесле у Нијагари” проглашен је 2003. 
године од Градског већа на иницијативу нијагарске цркве 
,,Свети Ђорђе,, и Српске народне одбране (Serbian National 
Shield Society). То је био почетак упознавања Канађана са 
Николом Теслом и његовом везом са Нијагаром. Посте-

пено се иницијаторима испуњавала визија величанственог споменика Николи Те-
сли са најлепшем погледу поред Нијагариних водопада, рад канадског вајара Лес 
Драјсдела, као и уређена плаза око споменика. Од првог прогласа “Дана Николе Те-
сле у Нијагари” 2003. године, и наставак исте прославе у организацији Школе ,,Никола 
Тесла,,, до данашњих дана на хиљаде туриста и студената посетило је споменик, где 
су се упознали са огромним доприносом Николе Тесле.
Најновија иницијатива Провинцијског посланика Том Ракочевића за “Дан Николе 
Тесле у Онтарију” заслужује сваку похвалу јер је кулминација признања Николе Те-
сле на највишем нивоу у овој провинцији. Исто је путоказ свим Србима да имамо 
обавезу према нашим прецима и млађим поколењима да сложно корачамо напред 
да промовишемо Николу Теслу, великог Србина. Овај успех у Парламенту Онтарија 
потврђује да је сваки од нас амбасадор свога рода. Никола Тесла треба да нас ује-
дињује да радимо сложно за опште интересе српског имена.

ПОНОСНИ НА 
НИКОЛУ ТЕСЛУ
- Ми Срби, који смо у Канаду дошли као 
имигранти и у њој створили свој нови 
дом, поносни смо на нашег најславнијег 
сјеверноамеричког имигранта -  Николу 
Теслу, каже Васиљ Петровић, елек-
троинжењер из Торонта. Али, нажалост, 
његово име и достигнућа нису добро 
познати другим Канађанима. Стога је од 
велике важности чињеница да је Парла-
мент Онтарија, прогласио 10. јул Даном 
Николе Тесле.

Велики број других Срба у Канади и Он-
тарију су годинама градили моментум 
за ову одлуку. Том Ракочевић је успио 
да резултате тог рада подигне на један 
виши ниво и крунише овом одлуком он-
таријског Паралмента.
Лично сам дао мој скромни допринос 
промовисању Тесле у Онатрију и Кана-
ди. Био сам ангажован у вријеме про-
славе Теслиног 150. рођендана међу 
професиналним инжењерима Онтарија 
(Professional engineers of Ontario, PEO) 
који броје 85.000 чланова. На моју ини-
цијативу и захваљујући мојим напори-
ма, професионални инжењери Онтарија 
су прогласили годину 2006. годином 
Николе Тесле.
Ова два значајна догађаја -  Дан Николе 
Тесле у Онтарију и признање професио-
нални инжењера Онтарија за његова 
достигнућа -  не само да одају почаст 
Тесли већ и чине част нама Србима који 
живимо у Канади.

Његова екселенција Марко Милисав, 
амбасадор БиХ у Канади

Васиљ Петровић

Драга Драгашевић
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СЛОВО ПРИЧА СА НАСЛОВНЕ СТРАНЕ

Кичинер, 28. јун 2021.

ПОДВИЗИ БОРИСЛАВА ЖИВКОВИЋА  
И НЕМАЊЕ ЈЕВРЕМОВИЋА
Борислав Живковић из Нијагара Фолса и Немања Јевремовића из Кичинера 
дали су велики допринос на промовисању идеја Николе Тесле.
- Покушавам да кроз разне активности што више приближим лик и дело Николе Те-
сле људима који живе на подручју региона Нијагаре, каже у разговору за СЛОВО, за 
априлски број 2020. Борислав Живковић. На велику жалост, како у осталим де-
ловима Канаде тако и на овим просторима, веома мало је оних који о Николи Тесли 
знају бар понешто, а највећем броју њих Теслин лик и дело су потпуно непознати. У 
склопу тих активности, у сарадњи са канадским Тесла техничким музејом, односно 
са његовим оснивачем инжењером Немањом Јевремовићем, уз пуну подрш-
ку градоначелника града Нијагаре Фолс Џима Диодатија, успешно је окончана и 
та иницијатива. Тачније, 10. Јула 2019. године, поднели смо захтев Niagara Parks 
Commision да се подручје око Теслиног споменика, које је уједно због непосред-
не близине светски познатих Нијагариних водопада и једно од најлепших места на 
свету, са преко 12 милиона посетилаца годишње, прогласи Тргом Николе Тесле. Од-
носно да се као такво уцрта у све географске и туристичке карте, званично постави 
на веб страницу Niagara Parks Commision и да буде део пропагандног материјала 
овог подручја. Уједно цео комплекс од споменика Николе Тесле па све до Rankine 
Power Generation Station, хидроцентрале из давне 1905. године, чији су генератори 
базирани на патентима Николе Тесле, био би повезан у једну целину и добио би јед-
ну потпуно нову димензију. Након вишемесечног договарања са представницима 
Niagara Parks Commision 22. новембра 2019. године добили смо решење да је наш 
захтев усвојен, а 13. јануара 2020. године уследила је и званична примопредаја про-
кламације Трга Николе Тесле у Нијагара Фолсу, Канада. Овај велики успех добија још 
више на значају јер је остварен у години у којој наша Српска школа „Никола Тесла“ 
прославља два за нас веома важна јубилеја, 10 година постојања и 10 година обе-
лежавања Дана Николе Тесле у Нијагара Фолсу.
Немања Јевремовић је оснивач и директор Теслиног техничког музеја (Canadian 
Technical Museum) у којем се налази неколико занимљивих експоната /реплика от-
крића нашег генија.
- Тренутно имамо око 20 експоната, али се надамо да ћемо имати још бар 10 функ-
ционалних експоната, али и велики број оригиналних документа, новина, књига, и 
уметничких радова за које ћемо расписати конкурс у многим земљама када Музеј 
буде отворен, каже у разговору за СЛОВО број 40 у мају прошле године Немања 
Јевремовић. Регистровали смо име Музеја, сви експонати и постојећа архива у Ка-
нади су у нашем поседу. Треба нам још само одобрење за зграду и онда можемо 
да очекујемо и посетиоце. У међувремену наши радови се могу видети на: www.
teslaprojctslab.com и www.cttmuseum.com .

Борислав Живковић и Немања Јевремовић

СЛОВО О 
ГОРДАНИ ЛАКОВИЋ
Аутор текста о проглашењу Дана Николе 
Тесле у Онтарију Гордана Петковић Лако-
вић, новинарка и организациони директор 
часописа СЛОВО, припада најактивнијим 
припадницима српске заједнице у Канади. 
Један од резултата њених активности је и 
преименовање дела Булевара у Хамилто-
ну у Булевар Николе Тесле.
Под слоганом „Ово је наша заједничка 
акција“, као један од директора хумани-

тарне организације NTEC, била је мотор 
ове успешне кампање и имала кључну 
улогу у прикупљању средстава за преи-
меновање Burlington street у Хамилтону у 
Булевар Николе Тесле. У оквиру исте ор-
ганизације, наставља рад на установља-
вању McMaster University стипендије која 
носи Теслино име.
Гордана Петковић Лаковић, такође је 
међу главним организаторима хумани-
тарних вечери Никола Тесла Гала чији 
приход је намењен стипендијама и поди-
зању јавног спомен парка “Nikola Tesla & 
Five Johns” у Хамилтону.  В.М. 
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