
Надзорни  одбор  Предузећа  има  три члана  од  којих  се  један  члан  именује  из  реда  запослених у  Јавном
предузећу. Чланови су:

 Зоран Алимпић, председник Надзорног одбора у ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад

 Ненад Ковачевић, члан Надзорног одбора у ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад

 Бранко Ненезић, члан Надзорног одбора у ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад

Биографије чланова Надзорног одбора:

Зоран Алимпић:
рођен  16.07.1972.  године  у  Новом  Саду.  Завршио  гимназију  „Вера  Благојевић”  у  Шапцу  1991.  године.
Дипломирао на Факултету техничких наука у Новом Саду,  одсек за саобраћај  1998.  године и тиме стекао
звање Дипломирани инжењер саобраћаја.  Познавање рада на рачунару (Microsoft office, Internet Explorer).
Радно искуство: на реализацији наставе, вештачењима саобраћајних незгода и у више студија и пројеката на
Факултету техничких наука, Одсек за саобраћај;  послови инспекцијског надзора у предузећима која врше
технички преглед возила,  оспособљавање кандидата за возаче,  баве се превозом путника и терета и над
стањем путева и саобраћајне сигнализације, као и организација овим пословима при МУП Републике Србије;
Виши стручни сарадник, Начелник Одељења плана и стручно оперативних послова, Помоћник директора,
Начелник Сектора за возила и Саветник у Кабинету директора у Агенцији за безбедност саобраћаја. Остало
искуство: члан радних група за измену Закона о безбедности саобраћаја на путевима, за доношење Закона о
радном времену посада и тахографима, од 2014. године и изради више подзаконских аката; члан комисије
Института за стандардизацију Републике Србије за стандард ISO 39001 и стандарде из области Интелигентних
транспортних система;  члан Савета за  координацију  послова безбедности саобраћаја  на територији АПВ,
сарадник на изради 10 студија и пројеката.
Kонтакт телефон: 063/406-350
e-mail: zalimpic72@gmail.com

Ненад Ковачевић:
рођен  06.03.1984.  године  у  Новом  Саду.  Завршио  основну  школу  ,,Жарко  Зрењанин”  у  Новом  Саду,  као
одличан  ученик.  Затим  је  похађао  средњу  Економску  школу  ,,Светозар  Милетић”  где  је  матурирао  као
туристички техничар. Као редован студент уписао се на Правни факултет универзитета Привредна академија
у Новом Саду, где је након четворогодишњег студирања, стекао звање Дипломирани правник правосудног
смера. Говори енглески језик и служи се немачким језиком. Радио је више у више предузећа, на различитим
позицијама. Члан је Надзорног одбора ЈКП ,,Паркинг сервис” Нови Сад од 2015. године и НО  „Новосадског
сајма” од 2017. године.
Контакт телефон: 065/469-44-44
e-mail: nenadgkovacevic@gmail.com

Бранко Ненезић:
рођен 16.02.1980. године у Никшићу. Дипломирао 2009. године на Факултету техничких наука у Новом Саду,
Мастер  студије,  Саобраћајни  одсек,  смер  Друмски  саобраћај  и  тиме  стекао  звање  Дипломираног
саобраћајног  инжењера-  мастер.  Члан  је  Инжењерске  коморе  Србије  и  поседује  лиценцу-  Одговорни
пројектант саобраћајне сигнализације (2016. година). Радно искуство: саобраћајни инжењер у транспортном
предузећу Марјановић Транс ДОО, затим Контролор паркирања, Стручни сарадник за развој и инвестиције,
Заменик руководиоца службе за развој и инвестиције и Руководилац Службе за експлоатацију паркиралишта
и  бициклана  у  ЈКП  „Паркинг  сервис“  Нови  Сад.  Рад  на  рачунару:  MS  Office  и  специјализовани  софтвери
(AutoCad, Auto Turn, Park Cad). Члан је Надзорног одбора ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад од 2021. године.
Контакт телефон: 021/48-72-114
е-mail: branko.nenezic  @  parkingns.rs
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