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На основу одредби члана 21. став 6. Правилника о  подстицању производње 
електричне енергије из обновљивих извора и у ефикaсној когенерацији  
(Службени гласник Републике Српске, број 114/13, 88/14, 43/16, 29/19 и 79/19), 
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће 
 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 
о пријему захтјева  

за одобрење права на подстицај производње  
 

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 10. фебруара 2022. 
године од подносиоца Друштва са ограниченом одговорношћу "TIM TRADE" за 
производњу, промет и услуге, Модрича, примила захтјеве за одобрење права 
на подстицај у виду права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени за 
електричну енергију која ће се производити у четири соларне електране чија је, 
појединачно исказано, инсталисана снага 146,3 kW и планирана годишња 
производња 185.000 kWh, како слиједи: 

- Мала соларна електрана "Кладари 1", изграђена на земљишту означеном као 
к.ч. 984/6 К.О. Кладари, oпштина Модрича; 
- Мала соларна електрана "Кладари 2", изграђена на земљишту означеном као 
к.ч. 933/5  К.О. Кладари, oпштина Модрича; 
- Мала соларна електрана "Кладари 3", изграђена на земљишту означеном као 
к.ч. 933/2 К.О. Кладари, oпштина Модрича; 
- Мала соларна електрана "Кладари 4", изграђена на земљишту означеном као 
к.ч. 933/4 К.О. Кладари, oпштина Модрича. 

За ова производна постројења Регулаторна комисија за енергетику Републике 
Српске је на 25. редовној сједници издала сертификате којим се потврђује да 
она производе електричну енергију користећи обновљиви извор енергије. 

Регулаторна комисија размотриће захтјеве и уколико су испуњени прописани 
услови за додјелу права на подстицај у складу са Законом о обновљивим 
изворима и ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 
39/13, 108/13, 79/15 и 26/19) и Правилником о подстицању производње 
електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, на 
редовној сједници ће донијети коначну одлуку о праву на подстицај.   

 

                                                                                             Предсједник 

                                                                                      Владислав Владичић 


