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БЕЗБЕДНОСТ НА РАДУ ПРИ РЕЦИКЛАЖИ 
ЕЛЕКТРОНСКОГ И ЕЛЕКТРИЧНОГ ОТПАДА  



Електрични и електронски отпад 
Електрични и електронски производи јесу производи чији рад зависи 
од електричне струје или електромагнетних поља, као и производи 
намењени за производњу, пренос и мерење струје и електромагнетних 
поља, за коришћење код напона који не прелази 1000 V за наизменичну 
струју и 1500 V за једносмерну струју. 
Када из било ког разлога ови електрични и електронски производи 
постану неупотребљиви, претварају се у електрични и електронски 
отпад. 



Шта спада у електронски отпад? 



 Разред 1 – Велики кућни апарати, 
 Разред 2 – Мали кућни апарати, 
 Разред 3 – Опрема за информатичке технологије и 
телекомуникације, 
 Разред 4 – Опрема широке потрошње за разоноду, 
 Разред 5 – Опрема за осветљење,  
 Разред 6 – Електрични и електронски алати (осим великих 
непомичних индустријских алата), 
 Разред 7 – Играчке, опрема за рекреацију (разоноду) и спорт,  
 Разред 8 – Медицински помоћни апарати (осим великих 
непокретних терапијских и дијагностичких уређаја, имплантираних 
производа и производа који могу проузроковати инфекцију),  
 Разред 9 – Инструменти за праћење и надзор, 
 Разред 10 – Аутомати. 

Листа електричних и електронских 
производа  



Поступак рециклаже електронског отпада 



Линије за рециклажу електронског и 
електричног отпада 



Опасности и штетности при рециклажи 
електронског и електричног отпада 

 отпад је обично стар, кородирао, са оштећењима, тако да може доћи до 
повређивања запослених, 
 делови који настају млевењем малих апарата су оштрих ивица па 
приликом рада на сортном транспортеру, може доћи до посекотина, убода... 
 опасностима од кретања радних машина или возила, 
 штетностима од ручног преношења терета, гурање или вучење терета), 
као и нефизиолошки положај тела (дуготрајно стајање) приликом рада на 
линији за расклапање и сортном тренспортеру. 



 Олово - узрокује оштећење централног и периферног нервног 
система, кардио-васкуларног система, бубрега и репродуктивних органа. 
Налази се у мониторима и матичним плочама. 
 Кадмијум - узрокује неповратне последице на људско тело, јер се 
таложи на бубрезима. Може се наћи у разним чиповима и стабилизатор је 
за пластику. 
 Жива - може узроковати оштећења органа укључујући мозак и 
бубреге, као и фетус. Користи се у термостатима, сензорима, релејима, 
мобилним уређајима, батеријама и ЛЦД екранима. 
 Хексовалентни хром - лако се апсорбује у ћелијама и може 
узроковати оштећења ДНК. Користи се у заштити од корозије и као украс 
или учвршћивач кућишта.  
 Баријум - кратка изложеност баријуму узрокује отицање мозга, 
слабљење мишића, оштећење срца, јетре и слезине. Користи се у ЦРТ 
мониторима да би заштитио кориснике од зрачења.  
 Берилијум - канцероген јер узрокује рак плућа. Користи се у матичним 
плочама.  
 Фосфор - отрован је. Користи као премаз на ЦРТ мониторима ради 
резолуције слике.  

Опасне супстанце у електронском отпаду 



Мере за смањење ризика по безбедност 
и здравље 

 Запослени морају да буду обучени да правилно рукују средствима ии 
оруђима за рад, како би се смањила могућност повређивања или 
угрожавања здравља. 
 Виљушкарима морају управљати само запослени који су обучени за 
ту врсту послова, а транспортни путеви морају бити прописно обележени. 
 Сви запослени морају да буду обучени за безбедан и здрав рад и 
морају да користе личну заштитну опрему (рукавице, наочаре, 
одговарајуће ципеле).  
 Неопходно је да запослени буду упознати са техничким подацима о 
материјалима и супстанцама које се налазе у отпаду и са којима долазе у 
контакт, а такође и да се строго придржавају прописаних технолошких 
процедура и упутства за рад. 
 За све компоненте и материјале који имају опасна својства мора 
постојати Упутство за безбедно складиштење, транспорт, коришћење и 
накнадно поступање.  
 Компоненте отпада које су опасне морају бити издвојене у магацин 
опасног отпада и морају бити обележене према каталогу отпада.  
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