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ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА 
 

 
Друштво  је до 01.04.1975. године пословало у саставу ГИК Стандард, а од 01.04.1975. 
године основано је и радило је под називом Комунална радна организација ,,ПАРК”  
Прњавор. Сада послује под називом Комунално предузеће ,,ПАРК” а.д. Прњавор и 
правни је сљедбеник Основног државног јавног комуналног предузећа ,,ПАРК”  
Прњавор. Промјена статуса и облика својине државног капитала је извршена 2005. 
године сходно одредбама о приватизацији државног капитала Републике Српске. 
Дана, 15.12.2005. године извршен је упис промјене својине државног капитала у складу 
са Законом о приватизацији државног капитала (Сл. гл. РС 24/98) и промјена облика у 
складу са Законом о предузећима (Сл. гл. РС 24/98) па од тада предузеће послује под 
називом Комунално предузеће ,,Пaрк” а.д. Прњавор. 
Скраћени назив предузећа: КП „ПАРК“ а.д.Прњавор. 
Сједиште предузећа: Живојина Прерадовића б.б. 78430 Прњавор. 
Регистрација предузећа: Код Окружног привредног суда у Бањалуци под бр: 057-0-Рег-
17-001956. 
Укупан  капитал предузећа износи  1.163.202 КМ, а структура капитала износи: 

 
1. Општина Прњавор...............................................................................57,644%; 
2. ПРЕФ.....................................................................................................8,259%; 
3. МГ МИНД Мркоњић град.....................................................................6,424%; 
4. Ситни акционари...................................................................................27,673%. 

 
Предузеће просјечно запошљава око 68 радника.  

Организациона шема предузећа је слиједећа: 
1. Скупштина акционара; 
2. Надзорни одбор; 
3. Управа Друштва: 
- Директор; 
- Сектор финансија и рачуноводства; 
- Сектор оперативно техничких послова и развоја. 

 
Основна дјелатност предузећа је прикупљање неопасног отпада. 
 
 
 



Остале дјелатности: 
  Обрада и одлагање неопасног отпада, шифра 38.21; 
  Рециклажа (прерада) разврстаних материјала, шифра 38.32 
  Друмски превоз робе, шифра 49.41; 
  Изнајмљивање и пословање сопственим некретнинама или некретнинама узетим у 
закуп (лизинг), шифра 68.20; 
  Основно чишћење зграда, шифра 81.21; 
  Остале дјелатности чишћења, шифра 81.29; 
  Услужне дјелатности уређења и одржавања зелених површина, шифра 81.30; 
  Остале забавне и рекреативне дјелатности, шифра 93.29; 
  Погребне и припадајуће дјелатности, шифра 96.03. 
 
 
Материјалне ресурсе предузећа чине: 
1.Пословни објекти укупне површине 2032.80 м². 
2. Неизграђено грађевинско земљиште 40888 м² и изграђено грађевинско земљиште 
7282 м² што укупно износи 48170 м². 
Неизграђено грађевинско земљиште је у својини општине Прњавор, са  правом 
располагања  КП „ПАРК“ а.д.  Прњавор. 
3. Возила и машине. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


