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У складу са чланом 592. ст. 1. и 2. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник 

РС“, бр. бр.36/2011, 99/2011)  Скупштина АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА АЕРОДРОМ 
НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД, 11180 БЕОГРАД 59, на седници одржаној дана 28.06.2012. 
године, у циљу усаглашавања свог оснивачког аката са законом, донела је следећи:  
 

ОСНИВАЧКИ АКТ 
АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД 

 
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

  Аеродром Никола Тесла ад Београд, са матичним бројем: 07036540 (у даљем 
тексту: Друштво), организује се и послује у правној форми акционарског друштва. 
 

ИСТОРИЈСКЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 2. 

 Народни одбор општине Нови Београд донео је дана 22. децембра 1961. године  
Решење број  01-16174/2 којим је основано предузеће за аеродромске услуге у Београду 
под називом "Предузеће за аеродромске услуге – Аеродром Београд". 

 Окружни привредни суд у Београду донео је дана 25. децембра 1961. године 
Решење под ознаком Фи.Бр.1898/61, да се у регистар предузећа и радњи за град Београд 
упише оснивање Предузећа за аеродромске услуге у Београду под називом Предузеће за 
аеродромске услуге – Аеродром Београд. 

 Дана 14. јануара 1974. године под ознаком и редним бројем уписника Фи-5252/73, 
број регистарског улошка 178 - 00 у регистру Окружног привредног суда у Београду 
уписано је Предузеће за аеродромске услуге – Аеродром Београд, солидарна одговорност, 
Београд 31. 

 Дана 17. јула 1979. године под ознаком и бројем решења Фи-7313/78 донетом од 
стране Окружног привредног суда у Београду, у регистру Окружног привредног суда у 
Београду уписано је усклађивање са ЗУР-ом те је у регистар уписана Радна организација 
за аеродромске услуге "Београд" са неограниченом солидарном одговорншћу ООУР, 
Београд 31. 

 Дана 06. јануара 1989. године под ознаком и бројем решења Фи. 771/89 донетом од 
стране Окружног привредног суда у Београду, уписано је у судски регистар Окружног 
привредног суда у Београду усаглашавање са Законом о промету робе и услуга са 
иностранством. 

 Дана 29. децембра 1989. године под ознаком и бројем решења Фи. 6708/89 донетом 
од стране Окружног привредног суда у Београду, у регистру Окружног привредног суда 
Београд извршено је усклађивање са Законом о предузећима и проширење делатности те 
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је у регистар предузеће уписано под називом Аеродром "Београд" – предузеће за 
аеродромске услуге са потпуном одговорношћу, Београд – 59. 

 Дана 01. марта 1992. године ступио је на снагу Закон о оснивању јавног предузећа 
за ваздушни саобраћај ("Службени гласник РС", бр. 9/92 ), а којим је предвиђено да ће 
јавно предузеће основано за обављање ваздушног саобраћаја основати друго јавно 
предузеће за обављање аеродромских услуга у Београду и других делатности за које је 
Предузеће за аеродромске услуге Аеродром "Београд" регистровано на дан ступања на 
снагу Закона о оснивању јавног предузећа за ваздушни саобраћај ("Службени гласник РС", 
бр. 9/92 ). 

 Дана 13. марта 1992. године Управни одбор Јавног предузећа за ваздушни 
саобраћај „ЈУГОСЛОВЕНСКИ АЕРОТРАНСПОРТ“ донео је Одлуку о оснивању Јавног 
предузећа Аеродром "Београд" и то под називом Јавно предузеће Аеродром "Београд" са 
потпуном одговорношћу Београд. 

 Дана 06. априла 1992. године Привредни суд Београд донео је Решење Фи-6313/92 
којим је у регистру Привредног суда у Београду брисано из регистра предузећа Аеродром 
"Београд" – предузеће за аеродромске услуге са потпуном одговорношћу, Београд – 59, 
број регистарског улошка 1-178-00, а услед оснивања Јавног предузећа Аеродром 
"Београд" са потпуном одговорношћу Београд, број регистарског улошка 1-27703-00. 
Истог дана Привредни суд Београд донео је Решење Фи-6314/92, број регистарског 
улошка 1-27703-00, којим је у регистру Привредног суда у Београду извршен упис 
оснивања Јавног предузећа Аеродром "Београд", са потпуном одговорношћу Београд.  

 Дана 21. априла 1992. године од стране Управног одбора Јавног предузећа 
Аеродром "Београд“ донет је Статут Јавног предузећа Аеродром "Београд“, на који је 
Влада Републике Србије дала сагласност Одлуком под ознаком 05 број 023-5335/70 од 09. 
септембра 1992. године. 

 Дана 12. јуна 2000. године Управни одбор Јавног предузећа Аеродром "Београд“ 
донео је Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног предузећа Аеродром "Београд“ 
којим је извршено усклађивање Статута са Законом о предузећима и Законом о 
класификацији делатности и о регистру јединица разврставања.  

 Дана 28. фебруара 2001. године од стране Привредног суда у Београду донето је 
Решење под пословним бројем IV-Фи-6526/00 ради уписа усклађивања са Законом о 
класификацији делатности и о регистру јединица разврставања. Наведеним Решењем 
предузеће је уписано у регистар под називом Јавно предузеће Аеродром "Београд" са 
седиштем у 11180 Београд 59. 

 Ступањем на снагу Закона о престанку важења Закона о оснивању јавног предузећа 
за ваздушни саобраћај ("Службени гласник РС", бр. 18/2005) предвиђено је да даном 
почетка рада Јавно предузеће за ваздушни саобраћај "ЈАТ АIRWАYS" преузима права, 
обавезе, средства, запослене, документацију и предмете у вршењу јавних овлашћења 
Јавног предузећа "ЈУГОСЛОВЕНСКИ АЕРОТРАНСПОРТ" и оснивачка права и обавезе 
тог предузећа у предузећима чији је оснивач, осим оснивачких права и обавеза тог 
предузећа у Јавном предузећу Аеродром "Београд", основаног Одлуком Управног одбора 
Јавног предузећа "ЈУГОСЛОВЕНСКИ АЕРОТРАНСПОРТ", број 01 од 13. марта 1992. 
године. 
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 Влада Републике Србије је под ознаком 05 број 343-7659/2004-001 дана 25. 
новембра 2004. године донела Одлуку о оснивању Јавног предузећа за управљање 
аеродромом у Београду и обављање аеродромских услуга ("Службени гласник РС", бр.           
129/04 ) која је ступила на снагу 01. јула 2005. године. Овом одлуком основано је јавно 
предузеће за управљање аеродромом у Београду за јавни превоз у ваздушном саобраћају и 
обављање аеродромских услуга под називом Јавно предузеће Аеродром "Београд". 
Наведеном одлуком предвиђено је да Јавно предузеће Аеродром „Београд" почиње са 
радом 01. септембра 2005. године, те да са даном уписа у одговорајући регистар Јавног 
предузећа Аеродром "Београд" престаје са радом Јавно предузеће Аеродром "Београд" 
основано Одлуком Управног одбора Јавног предузећа "Југословенски аеротранспорт" број 
01 од 13. марта 1992. године, у складу са Законом о оснивању јавног предузећа за 
ваздушни саобраћај ("Службени гласник РС", бр. 9/92). 

 Агенција за привредне регистре дана 15. јуна 2005. године донела је Решење БД. 
4874/2005 којим је у регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистре 
регистровано превођење привредног субјекта Јавно предузеће Аеродром Београд Београд, 
11180 Београд 59. 

 Привремени Управни одбор Јавног предузећа Аеродром "Београд", дана 05. августа 
2005. године доноси Статут Јавног предузећа Аеродром "Београд", на који Влада 
Републике Србије даје сагласност Решењем под ознаком 05 Број: 110-5735/2005 од 15. 
септембра 2005. године. 

 Решењем Агенције за привредне регистре БД. 91763/2005 од дана 06. октобра 2005. 
године у Регистар привредних субјеката уписан је статут Јавног предузећа Аеродром 
Београд, Београд, 11180 Београд 59, који је донет на седници привременог Управног 
одбора одржаној 05. августа 2005. године. 

 Привремени Управни одбор Јавног предузећа Аеродром "Београд" дана 19. маја 
2006. године доноси Одлуку о изменама и допунама статута Јавног предузећа Аеродром 
"Београд", а које су у целости измењене доношењем, дана 17. октобра 2006. године 
Одлуке о изменама статута Јавног предузећа Аеродром "Београд", којом се врши промена 
фирме у Јавно предузеће Аеродром "Никола Тесла". Влада је донела дана 09. новембра 
2006. године Решење под ознаком 05 број 110-5735/2005-1, којим је дала сагласност на 
Одлуку о изменама Статута Јавног предузећа Аеродром "Београд" коју је донео 
привремени Управни одбор Јавног предузећа Аеродром "Никола Тесла" на седници од 17. 
октобра 2006. године.  

 Влада је дана 31. августа 2006. године под ознаком 05 број 343-7659/2004-2 донела 
Одлуку о изменама одлуке о оснивању Јавног предузећа за управљање аеродромом у 
Београду и обављање аеродромских услуга ("Службени гласник РС", бр. 129/04 и 73/06 ), 
којом одлуком је промењен назив "Београд" у назив "Никола Тесла". Решењем Агенције за 
привредне регистре БД. 120784/2006 извршена је промена назива и пословног имена након 
чега назив привредног субјекта гласи Никола Тесла, те након чега пуно пословно име 
гласи Јавно предузеће Аеродром Никола Тесла Београд, 11180 Београд 59, док скраћено 
пословно име гласи ЈП Аеродром Никола Тесла Београд.  

 Решењем Агенције за привредне регистре БД. 2460/2007 од 12. фебруара 2007. 
године у Регистар привредних субјеката уписана је Одлука привременог Управног одбора 
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о изменама и допунама статута Јавног предузећа Аеродром Београд, донета 17. октобра 
2006. године.  

 Управни одбор Јавног предузећа Аеродром "Никола Тесла" дана 01. јула 2008. 
године доноси Измене и допуне Статута Јавног предузећа Аеродром "Никола Тесла" на 
које је Влада дала сагласност Решењем под бројем 05 Број: 110-3762/2008 од 18. 
септембра 2008. године. 

           Управни одбор Јавног предузећа Аеродром "Никола Тесла" дана 31. маја 2010. 
године донео је под бројем 04-101/1 Одлуку о усвајању Извештаја о процењеној тржишној 
вредности капитала ЈП Аеродром Никола Тесла Београд. Влада је донела дана 04. јуна 
2010. године под бројем 05 Број: 023-4173/2010 Решење о давању сагласности на одлуку о 
усвајању извештаја о процењеној тржишној вредности капитала ЈП Аеродром Никола 
Тесла Београд. 

            Управни одбор Јавног предузећа Аеродром "Никола Тесла" дана 31. маја 2010. 
године донео је под бројем 04-100/1 Одлуку о повећању основног капитала из сопствених 
средстава претварањем резерви и нераспоређене добити у основни капитал. Влада је 04. 
јуна 2010. године донела под бројем 05 Број: 023-4175/2010 Решење о давању сагласности 
на одлуку о повећању основног капитала из сопствених средстава претварањем резерви и 
нераспоређене добити у основни капитал Јавног предузећа Аеродром "Никола Тесла". 

 Решењем Агенције за привредне регистре БД. 61197/2010 од 09.06.2010. године 
извршено је повећање основног капитала Јавног предузећа Аеродром ,,Никола Тесла'' 
након чега укупан основни капитал износи 214.556.965,99 евра. 

 Дана 17. јуна 2010. године од стране Владе Републике Србије донети су Одлука о 
промени правне форме Јавног предузећа Аеродром ,,Никола Тесла'' Београд број 05 Број: 
023-4432/2010-1 и Одлука о изменама и допунама оснивачког акта Јавног предузећа 
Аеродром ,,Никола Тесла'' Београд под бројем 05-Број: 023-4475/2010-1, којима се мења 
правна форма ЈП АЕРОДРОМ ,,НИКОЛА ТЕСЛА'' БЕОГРАД из правне форме јавног 
предузећа у правну форму затвореног акционарског друштва, које затворено акционарско 
друштво је након промене правне форме наставило да послује под пуним пословним 
именом АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО АЕРОДРОМ ,,НИКОЛА ТЕСЛА'' БЕОГРАД, 11180 
БЕОГРАД 59 и скраћеним пословним именом АД АЕРОДРОМ ,,НИКОЛА ТЕСЛА'' 
БЕОГРАД. 

 Решењем Агенције за привредне регистре БД. 68460/2010 од 22.06.2010. године 
извршени су промена правне форме ЈП АЕРОДРОМ ,,НИКОЛА ТЕСЛА'' БЕОГРАД из 
правне форме јавног предузећа у правну форму затвореног акционарског друштва, 
промена пуног пословног имена у пуно пословно име АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО 
АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД, 11180 БЕОГРАД 59 и промена скраћеног 
пословног имена у скраћено пословно име АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД.   

 Решењем Агенције за привредне регистре БД.7651/2011 ОД 24.01.2011. године 
извршена је промена правне форме из затвореног акционарског друштва АКЦИОНАРСКО 
ДРУШТВО АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД, 11180 БЕОГРАД 59 у отворено 
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД, 11180 БЕОГРАД 
59. 

 Дана 28.01.2011. године од стране Београдске Берзе донето је Решење 04/4 бр. 
478/11 о пријему акција на листинг А- Приме Маркет. 
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ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ 

Члан 3. 

 Пуно пословно име Друштва гласи: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО АЕРОДРОМ 
НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД 
 Скраћено пословно име Друштва гласи: АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА 
БЕОГРАД  

Превод пословног имена Друштва на енглески језик гласи: Joint stock company 
Airport Nikola Tesla Belgrade 

Превод скраћеног пословног имена Друштва на енглески језик гласи: Airport Nikola 
Tesla JSC Belgrade 

 
Члан 4. 

Седиште Друштва је на адреси: Београд, 11180 Београд 59 
  

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ 
Члан 5. 

Претежна делатност Друштва је: 
Услужне делатности у ваздушном саобраћају (шифра из Класификације: 52.23) 

Остале делатности Друштва су ближе уређене Статутом друштва. 

Поред претежне делатности и делатности ближе одређених Статутом, Друштво 
може обављати и све друге делатности које нису законом забрањене, укључујући и 
спољнотрговинску делатност, независно од тога да ли су те делатности одређене 
оснивачким актом, односно статутом. 
 

ИМОВИНА И ОСНОВНИ КАПИТАЛ 
Члан 6. 

 Имовину Друштва чине ствари и права у власништву Друштва, као и друга права 
Друштва. 

Укупна вредност основног капитала Друштва износи 20.573.610.000,00 динара, на 
дан 01.01.2010. године. 

Укупна вредност основног капитала Друштва одређена је у складу са Извештајем о 
процењеној тржишној вредности капитала ЈП Аеродром Никола Тесла Београд, усвојеним 
Одлуком Управног одбора Јавног предузећа Аеродром „Никола Тесла“, Београд од 
31.05.2010. године, а на коју је сагласност дала Влада решењем: 05 Број: 023-4173/2010 од 
04. јуна 2010. године. 
 

ПОДАЦИ О АКЦИЈАМА КОЈЕ ЈЕ ИЗДАЛО ДРУШТВО 
Члан 7. 

 Друштво је издало 34.289.350 обичних (редовних) акција, са правом гласа, 
појединачне номиналне вредности од 600,00 динара, па укупна номинална вредност свих 
акција износи 20.573.610.000,00 динара и једнака је основном капиталу друштва. 

Датум уписа акција у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности 
је 28.01.2011. godine, ISIN RSANTBE11090 CFI ESVUFR. 
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ОДРЕДБЕ О ПРОМЕНАМА ПОДАТАКА ИЗ ОВОГ АКТА 

Члан 8. 

Промена пословног имена, седишта, претежне делатности и капитала Друштва, 
врше се на начин предвиђен Статутом и законом који уређује привредна друштва и 
региструју се у складу са законом који уређује регистрацију привредних субјеката. 

 
Члан 9. 

Друштво у складу са Законом о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“, 
бр.36/11, 99/11) доноси Статут, којим уређује управљање Друштвом и друга питања у 
складу са овим законом. 
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 10. 

Овим оснивачким актом се замењује до сада важећи Оснивачки акт – Одлука о 
изменама и допунама оснивачког акта Јавног предузећа Аеродром „Никола Тесла“ 
Београд 05 број 023-4475/2010-1 од 17. јуна 2010. године, са свим накнадним изменама,  
чиме престаје његово правно дејство, а у циљу усклађивања тог акта са Законом о 
привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. бр.36/2011, 99/2011).   

Овај оснивачки акт се региструје и објављује у складу са законом који уређује 
регистрацију привредних субјеката и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.  

Овај оснивачки акт састављен је у осам истоветних примерака, од којих један за 
поступак регистрације, један за Републику Србију, а остали за Друштво. 
 

Председник Скупштине 
 

 


