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ПРЕДМЕТ: Позив зa достављање понуда “Консултантске услуге у области развоја и 

комерцијализације иновативних високо-технолошких производа базираних на аудио 

технологијама и вештачкој интелигенцији“ 

Број: Н-001/2021 

 
Поштовани, 

 
На основу члана 27. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ број 

91/2019) и члана 67. Правилника о начину обављања послова јавних набавки и набавки на 

које се закон о јавним набавкама не примењује Универзитетa у Нишу, Електронског 

факултета у Нишу (број 02/02-007/20-004 од 20.10.2020.године) позивамо Вас да доставите 

понуду у поступку набавке услуга “Консултантске услуге у области развоја и 

комерцијализације иновативних високо-технолошких производа базираних на аудио 

технологијама и вештачкој интелигенцији“. Пружалац услуге треба да према потребама 

наручиоца  

 

задовољи критеријуме стручне спреме, претходног искуства и експертизе у следећем 

погледу: 

 

- Минимум мастер степен из области аудио и/или акустике, пожељно доктор наука; 

- Интернационално академско искуство; 

- Експертиза у областима: Анализа звука, 3Д аудио - технологије просторног звука, 

Машинско и дубоко учење, Рачунарска анализа звучних сцена (CASA); 

- Искуство у корпоративном развоју производа базираних на аудио технологији; 

- Искуство у развоју производа базираних на технологији машинског/дубоког учења, 

пожељно у аудио области; 

- Искуство у управљању пројектима како у малим/средњим предузећима тако и у 

интернационалним корпорацијама; 

- Искуство у трансформисању иновативних технологија из фазе доказа концепта у 

фазу функционалних прототипа и производа, пожељно како у малим/средњим 

предузећима тако и у интернационалним корпорацијама; 

- Искуство у раду са интелектуалном својином – креирање и дефинисање 

интелектуалне својине током техничког развоја као и подршка правним лицима у 

циљу креирања апликација за заштиту интелектуалне својине. 

 

  



Услуге консултација се потражују у укупном трајању од 20 радних дана (распоређених у 

периоду од шест месеци), на пројекту: Аутоматски систем базиран на звуку за контролу 

квалитета мотора једносмерне струје, број пројекта ID 5669. 

 

Услуге подразумевају консултације у контексту развоја иновативне технологије базиране на 

подацима (data driven applications) са великим комерцијалним потенцијалом у индустрији. 

Поменута иновативна технологија се односи на примену звука за контролу квалитета 

индустријских производа и она је базирана на машинском и дубоком учењу. Од понуђача се 

очекују консултације приликом имплементације доказа концепта у циљу повећања 

потенцијала за каснији развој у комерцијални производ. 

 

 

Рок за достављање понуде: 

Начин достављања понуде:    

Обавезни елементи понуде: 

Критеријум за избор 

понуде: 

Особа за контакт: 

    01.02.2021. године до 12,00 часова. 

   Путем e-mail:radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs, лично, 

поштом или курирском службом 

Образац понуде, изјава у прилогу и биографија 

Најнижа понуђена цена и задовољење захтева 

Радица Станковић, 063/504-911 

 
Понудe је потребно поднети у електронском облику. Електронске понуде треба доставити 

до горе наведеног датума на e-mail адресу: radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs. 

Понуде могу бити достављене и лично, поштом или курирском службом на следећу адресу: 

Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу, Александра Медведева 14, 18000 Ниш 

са назнаком „ПОНУДА ЗА НАБАВКУ “ Консултантске услуге у области развоја и 

комерцијализације иновативних високо-технолошких производа базираних на аудио 

технологијама и вештачкој интелигенцији“ НЕ ОТВАРАТИ 

 

Попуњен, потписан и печатом оверен Образац понуде се доставља на један од наведених 

начина, у предвиђеном року. 

Понуде примљене након датума и сата одређеног за подношење понуда неће се узети у 

разматрање. 

Саставни део позива је и образац понуде. 

 

 

 

Универзитет у Нишу, 

Електронски факултет у Нишу 

 

Проф. др Драган Манчић, декан 
 

 


