
 

 345 

О аутору 
 
 
Јован Д. Марјановић (рођен 1963. 

године у банатском Милетићeву) је српски 
публициста и истраживач са интересовањима за 
прошлост, филозофију природе, чисте 
енергетске технологије и гранична подручја 
науке. Међународно је познат по својим 
текстовима и анализама о over unity 
електромагнетизму и ултра ефикасним 
електричним машинама. Истраживач је нових 

енергетских технологија и тренутно обавља функцију главног аналитичара у 
истраживачком центру ВЕМИРЦ. 
 

Студирао је на Универзитету у Новом Саду где је дипломирао на 
електротехничком одсеку Факултета техничких наука. Радну каријеру започео је у 
Новосадској банци у Новом Саду где је био запослен као програмер рачунара од 
1990. до 1993. године, да би након тога од 1993. до 2007. године радио као систем 
аналитичар и софтверски инжењер у Калгарију у Канади.  
 

После 14 година проведених на раду у Канади, вратио се у Србију 2008. 
године где се придружио истраживачкој групи Вељка Милковића у Новом Саду. Ту 
је проширио своја интересовања на осцилаторне механичке ултра ефикасне 
уређаје и у овом моменту је водећи теоретичар на пољу физике двостепеног 
осцилатора. У истом тиму се упознао са ултра ефикасним магнетним моторима и 
наставио истраживања слободне енергије у електромагнетизму о чему је написао 
десетак популарних научних радова.  
 

Аутор је и једних од најзначајних научних књига на пољу слободне 
енергије, Основни принципи овер јунити електромагнетних машина  (2011) и  Наука 
о слободној енергији  (2018), које су постале незаобилазна литература и уџбеници 
за разумевање free energy  магнетних машина. 

 
Последњих година интезивно се бави и проучавањем прошлости Балкана и 

историје европских народа из угла генетских истраживања што је на крају 
резултирало његовом новом књигом Генетика Старе и Нове Европе  (2018) којом је 
научно доказао аутохтоно порекло народа који данас живе широм подручја 
југоисточне Европе. 
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  Ауторова интересовања за историју потичу још из детињства када је као 
мали често слушао приче свог деде, солунског добровољца, који је знао напамет 
многе српске епске песме. Касније је често дискутовао историјске теме са својим 
ујаком, покојним академиком др Милош Благојевићем. Након упознавања са 
достигнућима генетике на пољу проучавања миграција народа, заинтересовао се 
да истражи колико има истине у аутохтоној теорији о пореклу српског народа чији 
је главни заступник др Јован Деретић. После четири године интензивног 
проучавања генетике и многобројних радова на тему порекла и 
распрострањености Y хромозомских хаплогрупа, као и историјских књига,  
написао је ову књигу као суму свог истраживања. 

 
 

приредио: Ален Пањковић 
 
 

е-маил:
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