Саша Влаисављевић, генерални директор и председник
Извршног одбора
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Радно искуство и пословне активности

АД Аеродром Никола Тесла Београд
•Од 22. августа 2018. године генерални директор и председник Извршног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд.
•Од 08. августа 2014. године вршилац дужности генералног директора и председник Извршног одбора АД Аеродром
Никола Тесла Београд.
Удружење корпоративних директора Србије
•Од 17. децембра 2015. године члан удружења.
Привредна комора Србије
•Од 23. децембра 2014. године председник Финансијске комисије
•2013-2014 директор Привредне коморе Србије
•2009-2013 потпредседник Привредне коморе Србије
Град Београд
•2009. помоћник градоначелника града Београда за економски развој - градски менаџер;
Jat Airways
•2009-2011. председник Управног одбора,
•2007-2009. генерални директор,
•2005-2007. директор Делатности земаљски послови,
•2005-2006. шеф Оперативног центра,
•2001-2005. главни инжењер у Оперативном центру,
•1995-2001. послови пријаве путника и пртљага на лет, контролора опслуге ваздухоплова, у служби за изгубљене ствари,
шеф карго службе.
Образовање
Дипломирани инжењер саобраћаја - Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Одсек за ваздушни саобраћај и
транспорт.
Награде и признања
Добитник престижних награда из области менаџмента и бизниса:
•Међународно признање Most Influential CEO of the Year 2018 Avaition коју додељује британски магазин Corporate Vision у

оквиру програма Corporate Excellence Awards;
•Међународна награда Serbia - Inspirational Leader of the Year за 2017 и 2018. годину коју додељује компанија ACQ5 у
оквиру програма ACQ5 Global Awards;
•Регионалне награде „Европски Најменаџер и Најкомпанија 2017 и 2018", „Најменаџер југоисточне и средње Европе" за
2015. и 2016. годину, које додељује Европско удружење менаџера, за врхунске стваралачке домете, сјајне менаџерске
резултате, изванредне резултате пословања, врхунски квалитет услуга и континуиран раст и развој компаније;
•Награда Безбедносно-информативне агенције у 2017. години за успешну сарадњу и изузетан дорпинос у раду агенције;
•Златна плакета Удружених синдиката Србије "Слога" за најбољег послодавца;
•Награда Привредне коморе Србије за постигнуте резултате у развоју и унапређењу привреде за 2015. годину.
•Плакета “Најевропљанин Србије 2014“ у области јавног менаџмента, за врхунске резултате у развоју авио-саобраћаја
Србије;
Под руководством Саше Влаисављевића, АД Аеродром Никола Тесла Београд добитник је бројних међународних,
регионалних и домаћих признања за постигнуте успехе у пословању у 2014, 2015, 2016. и 2017. години:
•Међународна награда 2018 Eastern and Central Europe - Company of the Year Aviation.
•Признање "Superbrands" за 2017-2018. годину у категорији Транспорт.
•Признање 2018 Global Excellence Awards Leaders in Passenger Air Transport - South Eastern Europe.
•Признање „Најбоље из Србије 2017“ у категорији Најбољи корпоративни бренд међу великим услужним предузећима.
•Регионална награда „Sarajevo Business Bridge Awards 2018“ у категорији „Business of the Year“.
•Златни ААА сертификат бонитетне изврсности за 2017. годину;
•Јубиларна награда Привредне коморе Србије поводом 55 година успешног пословања;
•Награда Туристичке организације Србије "Туристички цвет" за организацију која је допринела унапређивању туризма и
подизању квалитета туристичких услуга;
•Међународна награда LeFonti за регионалну изврсност у иновацијама за 2017. годину;
•Наградa и признањe “Стваратељи за стољећа” за допринос развоју предузетништва у Средњој и Југоисточној Европи коју
додељује независни Међународни Комитет за доделу награда и признања;
•5. место међу најбољим аеродромима у Источној Европи у 2017. години на додели награда агенције Skytrax;
•Награда Eastern and Central Europe - Company of the Year коју додељује компанија ACQ5 у оквиру програма ACQ5 Global
Awards 2017;
•Награда 2016 Eastern European Business Elite Awards Airport of the Year - Serbia;
•Награда Air Transport Awards Best International Airport 2017 - Serbia;
•Признање „Најбоље из Србије 2016“ које додељује Привредна комора Србије у сарадњи са Министарством трговине,
туризма и телекомуникација Републике Србије у категорији великих услужних предузећа;
•Награда Superbrands 2016 у категорији транспорт;
•Награда Оскар квалитета за 2016;
•Награда Српске асоцијације менаџера корпоративне безбедности;
•Награда “Brand Leader Award 2016” за постављање нових стандарда у квалитету, професионалности, поузданости,
конкурентности и иновативности;
•Награда „Капетан Миша Анастасијевић“ за најбољу компанију у 2016. години;
•Национални шампион који представља Србију у такмичењу за доделу награде European Business Award 2016/17;
•5. место међу најбољим аеродромима у Источној Европи у 2016. години на додели награда агенције Skytrax,
специјализоване за рејтингу ваздушном саобраћају;
•Плакета ПУ Нови Београд за изузетну сарадњу;
•Национални шампион који представља Србију у такмичењу за доделу награде European Business Award 2015/16;
•Награда Дунавски цвет у 2015. години коју додељује Дунавски бизнис форум;
•Награда Euro Annie за највеће повећање броја путника у 2014. години у категорији аеродрома чији је годишњи промет од
3 до 5 милиона путника;
•Плакета Ратног ваздухопловства и противваздушне одбране за дугогодишњу успешну сарадњу;
•Плакета Привредне коморе Србије за постигнуте резултате у развоју и унапређењу привреде у 2014. години;
•Награда “Brand Leader Award 2015”, као лидер у области ваздушног саобраћаја Југоисточне Европе, за континуиран
позитивни развој, висок степен препознатљивости, утицај и допринос унапређењу конкурентности у области транспорта
и логистике;
•Награда „Капетан Миша Анастасијевић“ за најбољу компанију у 2014. години, коју је доделила агенција за тржишне

комуникације и маркетинг „Медиа инвент“ у сарадњи са Универзитетом у Новом Саду;
•5. место међу најбољим аеродромима у Источној Европи у 2015. години на додели награда агенције Skytrax,
специјализоване за рејтингу ваздушном саобраћају;
•Признање „Најбоље из Србије 2014“ које додељује Привредна комора Србије у сарадњи са Министарством трговине,
туризма и телекомуникација Републике Србије и часопис „Привредни преглед“ у категорији за најбоље јавно, државно
или доминантно државно предузеће у Србији;
•Награда „Београдски победник“ Привредне коморе Београда за остварене резултате у привређивању у 2014. години
Главне компетенције и особине
•Дугогодишње радно искуство у авијацији, оперативи и руковођењу, маркетингу и раду са медијима,
•Висок ниво компетенције у области политичко-стратешког маркетинга,
•Одлично познавање функционисања сложених система, јавног сектора и привредног окружења,
•Изузетна оперативност и ефикасност у раду и руковођењу,
•Изражена прецизност у процени предности, слабости, шанси и ризика,
•Способност формирања успешних тимова и ефективно руковођење истим,
•Посвећеност тиму, квалитетној комуникацији и постизању циљева,
•Висок ниво објективности и професионализма.

