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Електромагнетска компатибилност (ЕМС): Стандарди за 
имуност производа на транзијенте (са демонстрацијом 

испитивања у лабораторији) 
 

ПРОГРАМ 
 
09:30 – 10:00 Пријављивање учесника 
10:00 – 10:30 Стандардизација у области 

електромагнетске 
компатибилности 

 Предавач: Драган Вуксановић 
10:30 – 11:00 Примена одговарајућих стандарда 

на производе и документа за 
потврђивање усаглашености са 
захтевима Правилника о ЕМС 

 Предавач: Идворски лабораторије 
д.о.о. 

11:00 – 11:15 Дискусија 
11:15 – 11:30 Пауза 
11:30 – 12:30 Стандарди за испитивање 

усаглашености производа са 
захтевима за имуност на 
транзијенте 

 Предавачи: Идворски лабораторије 
д.о.о. 

12:30 – 12:45 Дискусија 
12:45 – 13:00 Пауза 
13:00 – 13:30 Превоз од ИСС до лабораторије 
13:30 – 16:00 Демонстрацијe EMC испитивања 

у лабораторији 
 Демонстрација: лабораторијски 

инжењери 
16:00 – 16:30 Дискусија 
 

ПРЕДАВАЧИ 
 

Саша Јорговановић, директор Лабораторије за EMC 
испитивање, Идворски лабораторије д.о.о. Београд 
Марко Радић, лабораторијски инжењер, Идворски 
лабораторије д.о.о., Београд 
Душан Станишић, лабораторијски инжењер, Идворски 
лабораторије д.о.о. Београд 
Драган Вуксановић, руководилац Сектора за 
електротехничку стандардизацију у Институту за 
стандардизацију Србије 

 
КОМЕ ЈЕ СЕМИНАР НАМЕЊЕН 

 
Семинар је намењен произвођачима, увозницима 
и дистрибутерима уређаја инфомационих техно-
логија (ИТ), радио и ТВ пријемника, апарата за 
домаћинство, електричног алата, осветљења, ла-
бораторијских уређаја и опреме, научних уређаја, 
бројила електричне енергије, радио и телекому-
никационе опреме, електромедицинских уређа-
ја, нисконапонског напајања, система и уређаја 
за беспрекидно напајање, уређаја за електрозава-
ривање, алармних система, електронске опреме 
за зграде, релеја и заштитне опреме, програма-
билних контролера, електричне и електронске 
опреме за домаћинство и индустрију. 
 

КОРИСТИ ОД СЕМИНАРА 
 
Семинар је технички оријентисан, са детаљним 
објашњењима електромагнетских феномена кроз 
презентације и испитивања, али пружа и пуно кори-
сних детаља и искустава за решавање проблема, 
примену законске регулативе и сл. Посебну вред-
ност семинара чине практичне демонстрације испи-
тивања производа у реалним условима савремено 
опремљене лабораторије за EMC, у потпуности пре-
ма захтевима стандарда.  

НАКНАДА ЗА СЕМИНАР И 
НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 
Накнада за семинар износи 12 350,00 дин. У 
накнаду је укључен материјал за семинар, потвр-
да о похађању семинара, превоз од Института до 
Идворски лабораторија и освежење за време 
паузе.  
 
За чланове Института накнада се умањује за 
25 %. За организације које пријаве више од 
два полазника, за трећег и сваког следећег 
учесника одобрава се попуст од 10 % висине 
накнаде по учеснику. 
 
Уплата се врши на рачун бр. 840-868668-29, са 
обавезном назнаком: "За семинар" и позивом на 
број: кот09/2014. 

 


