
ЖИВОТ И ДЕЛО  
ОГЊЕСЛАВА КОСТОВИЋА  

(1851 – 1916) 
ВЕЛИКОГ СРПСКОГ ПРОНАЛАЗАЧА 

8((1 



ОГЊЕСЛАВ КОСТОВИЋ (1875) 



О ЖИВОТНОМ ПУТУ  

• - Породица Костовић се доселила у Угарску у Коморан пре 1690 год. 

• -Јован Костовић (деда О.К.) доселио се у Вранево код Бечеја почетком деветнаестог 
века и бавио се трговином жита. 

    - Стеван Костовић (отац О.К.) рођен у Враневу, успешно наставио и про-ширио трговачке 
послове. Оженио се Елизабетом (Ержебет) Дорнер из Беча. Имали су два сина Огњеслава 
и Ладислава и три кћери Розалију, Гизелу и Естер. 

   - Огњеслав Костовић је рођен 1851. год. у Висбургу.                                                                   Прво 
име Игњат му је на крштењу замењено. Основну школу, Гимназију и Високу техничку 
завршио је у Пешти.  

   - Отац му додељује трговачки брод „Слога“ којим тргује од Беча до Одесе. 

   - Постаје одушевњени заљуљњеник у велику словенску државу Русију. 



• - Пред руско-турски рат (1877) ступа у царску руску војску. 

• - Рањен је при превозу два брода из Аустрије у Русију. Након опоравка 
напушта војску и одлази да живи у престоници Русије Петрограду. 

• -Оженио се Анастасијом Петровном. Имали су осморо деце али су  у 
животу остале три кћери. Анастасија је умрла у 42. години. 

• -У његовој кући у Петрограду у Пушкиновој улици окупљала се интелук-
туална елита тог доба. Славио је Светог Николу гост је био Мендељејев. 

• -Живео је од својих производа. У Спаској улици отворио је гфабрику за 
обраду дрвета а предграђу поред Неве фабрику металних производа. 

• - Често је долазио у Бечеј да посети мајку а касније и ћерке које су дошле 
из Русије да ту живе. У време Балканских ратова боравио је у Београду. 

• - Задње године живота провео је усамљен. Умро је 30. дец. 1916. 

 

•                           НАЈЗАНАЧАЈНИЈИ   ПРОНАЛАСЦИ И ИЗУМИ 

•         Област речних и морских пловила 

• - Регулатор броја обртаја елисе пароброда 

• - Гњурачка опрема  



• - Подморница (риба-чамац)  за осам људи и 20 сати под водом 

• - Подморница (22м, 180т) . Понуђена руском претстолонаследнику Александру. Преговори 
трајали од 1877. до 1880. неуспешно. 

• .- Арборит – вештаћки материјал у облику танких плоча. 

•          Област ваздухоплова 

• - Модели летилица: махокрилац, хеликоптер, авион (представ. 1887)  били су неуспешни због 
својих тежина. 

• - Дирижабл . На предлог Мендељејева прави дирижабл – летећи балон, труп дужине 60м и 
пречника 12м са крилима. До краја 1881. год. врши више измена: склања крила,додаје чврсту 
конструкцију од арборита, уместо мотора са компринованим ваздухом конструише бензински 
мотор од 80 кс.За изградњу дирижабла „Русија“ формирано је Акционарско друштво а она је 
трајала  од 1882. до 1888. године. Несрећан крај пројекта у пожару. 

• - Бензински мотор (80 кс,8 цилиндра), завршен 1884.год. неколико година пре Дајмлеровог 
мотора.  Данас изложен у Музеју ваздухопловства у Моњану код Москве. 

• - Хидроавион (1911.) – први на свету. 

• За војску: - ваздушни торпедо 

•                       - аеронаутичка емисиона станица. 

•                       -уређај за бомбардовање помоћу повезаних балона.  

 

•   



ФОРСИРАЊЕ РЕКЕ ДУНАВ  



РЕГУЛАТОР БРОЈА ОБРТАЈА БРОДСКЕ ЕЛИСЕ  



ПРВЕ ПОДМОРНИЦЕ  



АЕРОСКАФ (1882)  



ВЕРТИКАЛНИ ШАХТ И МАШИНСКО 
ОДЕЉЕЊЕ АЕРОСКАФА  



ЦРТЕЖИ КОНСТРУКЦИЈЕ БАЛОНА 
„РУСИЈА“  



МОДЕЛ ВАЗДУШНОГ БАЛОНА „РУСИЈА“  



МОТОР СА УНУТРАШЊИМ 
САГОРЕВАЊЕМ(1882)  



ОГЊЕСЛАВ КОСТОВИЋ ПОРЕД СВОГ 
МОТОРА СУС 



ПОЛЕТАЊЕ БАЛОНА У САНКТ 
ПЕТЕРБУРГУ (1887)  



КОМБИНОВАНИ АЕРОБАЛОН  



ЦРТЕЖ БАЛОНА ИЗ 1904 ГОДИНЕ  



ВАЗДУШНА ТОРПЕДА –  БОМБАРДОВАЊЕ 
ПОМОЋУ БАЛОНА  



ВАЗДУШНИ ТЕЛЕГРАФ  



  НА ЛЕВОЈ СТРАНИ АВИОН ТРИПЛАН  НА 
ДЕСНОЈ СТРАНИ ХИДРОАВИОН  



МАШИНА ЗА ИЗРАДУ АРБОРИТА  



ОГЊЕСЛАВ КОСТОВИЋ У СВОЈОЈ 
ЛАБОРАТОРИЈИ  




