Име и презиме: Небојша Перић
Датум рођења : 21.11.1977.године
образовање:
Завршена основна и средња школа- гимназија, а затим стечено високо
образовање на основним студијама- завршен Правни факултет Универзитета у
Београду
звање: Дипломирани правник
радно искуство:
По завршетку факултета обављао послове судијског приправника, сарадника у
Основном јавном тужилаштву а након тога бавио се заступањем правних и
физичких лица у стварно-правним, управним и привредним односима.
Од 2009. године запослен у Јавно комуналном предузећу "Паркинг сервис"
Београд. Прво радно ангажовање у наведеном предузећу било је на радном месту
Директора за правне, кадровске и опште послове, од 2014. године на радном
месту Директора за корпоративне послове а од 2016.године на радном месту
Извршног директора за правне, финансијске и комерцијалне послове. Активности
на овом радном месту подразумевају послове организације, координације и
надзора рада организационих јединица у Предузећу у оквиру којих се обављају
послови из делатности Предузећа (Службе за правне, економско-финансијске и
комерцијалне послове).
Од 30. јануара 2014.године члан Надзорног одбора из реда запослених у ЈКП
"Паркинг сервис" Београд.
Учешће у изради законских, подзаконских и прописа јединице локалне самоуправе
који за циљ имају успостављање правних оквира за обављање делатности јавнокомуналних предузећа (нпр. Закон о комуналним делатностима, Закон о
безбедности саобраћаја на путевима, Закон о финансирању локалне самоуправе,
Закон о накнадама за коришћење јавних добара и др., Одлука о јавним
паркиралиштима), од којих су многобројна предложена решења директно
инкорпорирана у саме наведене прописе.
У оквиру Удружења паркиралишта Србије, састављеног од најзначајнијих
предузећа која обављају делатност паркирања у Србији, руковођење Тимом за
правно-економска питања, чији је циљ помоћ чланицама у решавању текућих
проблема у оквиру делатности коју обављају али и заузимање ставова по
одређеним питањима од значаја за саму делатност.

Од 04.11.2016.године именован за вршиоца дужности директора Јавног
комуналног предузећа "Други октобар" у Вршцу, а од 03.11.2017.године именован
за директора истог предузећа на период од четири године.
Поводом обавеза познавања области корпоративног управљања, поседује и
сертификат са специјалистичког семинара "Корпоративно управљање у јавним
предузећима и привредним друштвима" , у организацији Института за пословна
истраживања Београд.
Свим наведеним потврђује се испуњеност услова из члана 25. Закона о јавним
предузећима.

