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Увод 

 

ГДи софтвер за аукције је апликација направљена у сарадњи са Министарством 

Рударства и Енергетике.  

Апликација је намењена за аукције за добијање подстицаја за електране на 

обновљиве изворе енергије. 
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Приступ апликацији 

Како би се покренула апликиција, потребно је у веб претраживач укуцати УРЛ 

адресу https://oieaukcije.mre.gov.rs/ . 

Након што је страница на веб претраживачу очитана, приказана је почетна страна 

апликације. 

Слика 1   Почетна страна апликације 

 

Почетна страна апликације садржи основне информације о аукцијама (слика 1): 

1. Дугме Почетна страна - кликом на ово дугме корисник се враћа на 

почетну страну  

2. Приказ Аукција - након покретања апликације првобитно су приказане 

аукције које су У току. Доступне су и аукције У најави и Завршене, 

кликом на истоимене опције. 

3. Основни подаци о аукцији - назив, фаза, крајњи рок за пријаву, тип 

подстицаја и капацитет. 

4. Филтер за претрагу - могуће је претраживање аукција по називу, као и 

одабиром локације. 

5. Опција за одабир језика (ћирилица, латиница и енглески) и дугме за 

пријаву у апликацију. 

  

https://oieaukcije.mre.gov.rs/
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Пријава у апликацију 

Пријава у апликацију се врши кликом на дугме Пријава.  

 

Слика 2    Опције за пријаву 

 

Кликом на опцију Login OpenID отвара се нови прозор Портал за електронску 

идентификацију. Потребно је да корисник има квалификовани електронски 

сертификат.  

Слика 3   Портал за електронску идентификацију 

 

Сваком кориснику додељена је улога у оквиру апликације и додатно у оквиру 

конкренте аукције и, у складу са тиме, када се улогује доступне су му одређене 

могућности и функционалности.  
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Екстерни корисник 

Екстерни корисник врши подношење пријава на аукције на које није истекао рок 

за пријаву и врши евиденцију питања за аукцију која је у току. 

На јавно доступној страници се види које су аукције у току, а корисник који је 

заинтересован за учешће на аукцији може да се улогује коришћењем свог 

квалификованог сертификата.  

Након логовања у апликацију, екстерном кориснику се приказује почетна страна 

на којој су приказане аукције које су у току, а осим тога, доступне су и картице 

за приказ завршених аукција и аукција у најави, као и картица Моје пријаве која 

приказује листу аукција на које је екстерни корисник послао пунуду. 

Такође увек је доступна опција за промену језика у горњем левом углу, као и 

опција за напуштање апликације. 

Кликом на опцију на коју је корисник претходно улогован, приказују се две опције 

- Профил и Одјава. 

Профил приказује основне информације о улогованом кориснику, а кликом на 

опцију Одјава, приказује се прозор који је првобитно приказан - основним 

информације апликације и доступне аукције. 

 

Пријава на аукцију 

 

Након логовања у апликацију, екстерном кориснику се приказује почетна страна 

са аукцијама које су у току и корисник може кликом на неку од њих да започне 

процес пријаве на аукцију. 

Уколико корисник жели да погледа информације о акуцији, потребно је да кликне 

на опцију Детаљније за изабрану аукцију. 
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Слика 4   Детаљни приказ аукције 

 

Након тога отвара се прозор са информацијама о статусу, роковима и условима за 

изабрану аукцију и са приказом преосталог времена за пријаву на аукцију.  

Слика 5   Картица са детаљним информацијама о изабраној аукцији 

На овој страници је видно истакнуто дугме „Аплицирај“ чијим избором корисник 

започиње процес пријаве на аукцију.  
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Пријава се врши тако што корисник попуњава цену, тражене податке и приложи 

неопходне податке у виду скенова или електронских докумената.  

Након што је екстерни корисник одабрао да аплицира на аукцију и кликнуо на 

истоимено дугме, отвара се нови прозор са следећим картицама: 

 

• Подаци подносиоца пријаве 

Иницијално приказана картица, са већ унетим основним подацима пријављеног 

корисника - Подаци о правном лицу, Подаци подносиоца пријаве и Лице за 

контакт. Сва поља у овој картици су обавезна и неопходна за успешну пријаву на 

аукцију и уколико неки податак недостаје, неће бити могуће аплицирање.  

• Технички подаци о електрани 

Основни технички подаци о електрани - Технички подаци о електрани ( Врста 

електране, Назив, Број производних јединица), Локација, Просторне координате 

електране за тежиште објекта и Капацитет. Потребно је водити рачуна о 

одређеним условима како би било могуће подношење пријаве, нпр. понуђени 

капацитет електране мора бити мањи од капацитета електране који је дефинисан 

у основним информацијама о аукцији.  

• Остали подаци о електрани 

Додатне информације о електрани, служе у сврху прикупљања информација у 

сврху рангирања на аукцији.  

• Документација 

У картици документација прилаже се захтевана документација за конкурисање на 

аукцији, кликом на дугме Browse. Уколико није приложена неопходна 

документација, пријава неће бити омогућена. 

• Финансијска понуда 

Последња картица приликом пријаве на аукцију је финансијска понуда. Садржи 

једно поље - Понуђена цена (Евро/kWH). Понуђена цена не може бити већа од 

максималне цене дефинисане у поставци аукције. 

 

Корисник може да сачува унете податке као радну верзију кликом на опцију 

Сачувај и да касније настави са оносом неопходних података.  

Након што су измене сачуване, приказује се претходни прозор, односно детаљни 

приказ аукције, с тим што сада уместо дугмета „Аплицирај“ стоји дугме „Прегледај 

своју понуду“. 

Кликом на „Прегледај своју понуду“ покреће се прозор са претходно сачуваним 

подацима. У прозору Пријаве на аукцију стајаће статус У раду. 
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Када су сви подаци попуњени, како би се послала пријава потребно је да корисник 

кликне на стрелицу  у дугмету Сачувај и одабере опцију Сачувај и Пошаљи.  

Уколико неки податак није у складу са дефинисаним условима неће бити 

омогућено аплицирање на аукцију. Кликом на опцију Сачувај и пошаљи, појавиће 

се прозор са обавештењем - који податак није у складу са условом или који 

податак недостаје. 

Уколико није истекао рок за пријаву на аукцију, корисник може да изврши измену 

понуде, без обзира да ли је понуда само сачувана или је и послата, на исти начин 

како је и конкурисао (кликом на дугме Прегледај своју понуду). 

Након истека рока за пријаву на аукцију, корисник може да прегледа понуду коју 

је послао, али не може да је мења. 

 

Слика 6    Приказ послатих понуда и понуда које су у припреми 

Када председник и чланови комисије донесу одлуку, у картици Завршено биће 

објављено која пријава на аукцију је прва на ранг листи. 

Уколико корисник жели да постави питање у вези аукције, потребно је да у 

детаљном приказу аукције у делу Питања и одговори, кликне на плавом боју 

означену лабелу Поставити. 
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Слика 7   Слање питања везано за аукцију 

 

 

 


