Извод из Свјетске поштанске конвенције
Члан 15.
Недозвољене пошиљке. Забране
1.

Опште

1.1.

Не примају се пошиљке које не испуњавају услове прописане Конвенцијом и
Правилницима. Не примају се пошиљке које се шаљу у сврху обмане или са намјером да
се избјегне пуно плаћање одговарајуће поштарине.
Изузеци од забрана садржаних у овом члану, утврђени су Правилницима.
Све управе имају могућност да прошире листу забрана наведених у овом члану, која се
примјењује одмах по уношењу забрањених предмета у ту листу.

1.2.
1.3.

2.

Забране које се односе на све врсте пошиљака

2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.

Забрањено је стављати ниже наведене предмете у све врсте пошиљака:
опојне дроге и психотропне материје;
саблажњиве или неморалне предмете;
фалсификоване и пиратске материјале;
предмете чији је увоз или промет забрањен у одредишној земљи;
предмете који, по својој природи или паковању, могу бити опасни за службенике или
грађане и који могу испрљати или оштетити друге пошиљке, поштанску опрему или
имовину трећег лица;
2.1.6. документа која имају карактер актуелне и личне преписке, размијењене између лица која
нису пошиљалац и прималац или лица која са њима станују.

3.

Експлозивне, запаљиве или радиоактивне материје и друге опасне материје

3.1.

Забрањено је стављати у све врсте пошиљака експлозивне, запаљиве или друге опасне
материје, као и радиоактивне материје.
3.2.
Забрањено је стављати у све врсте пошиљака реплике и неактивне експлозивне
направе и војне технике, укључујући реплике бомби и неактивне бомбе, неактивне
гранате и слично.
3.3.
Изузетно се примају следеће супстанце и материје:
3.3.1. радиоактивне материје отпремљене у писмоносним пошиљкама и поштанским пакетима
предвиђене у члану 16.1;
3.3.2. биолошке материје отпремљене у писмоносним пошиљкама предвиђене у члану 16.2;

4.

Живе животиње

4.1.
4.2.

Забрањено је стављање живих животиња у све врсте поштанских пошиљака.
Изузетно се примају у писмоносним пошиљкама које нису пошиљке са означеном
вриједношћу:
пчеле, пијавице и свилене бубе;
паразити и утамањивачи штетних инсеката, намијењени за контролу ових инсеката, а који
се размјењују између званично признатих установа;
винске мушице (породица Drozofilide) ради био-медицинског истраживања, а које се
размјењују између званично признатих установа;
Изузетно се примају у поштанском пакетима:
живе животиње чији је пренос дозвољен поштанским прописима заинтересованих
земаља.

4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.3.
4.3.1.

5.

Стављање преписке у пакете

5.1.
Забрањено је стављати у поштанске пакете ниже наведене предмете:
5.1.1. документа која имају карактер актуелне и личне преписке;

5.1.2. све врсте преписке, размијењене између лица која нису пошиљалац и прималац или лица
која са њима станују.

6.

Метални новац, новчанице и други вриједни предмети

6.1.

Забрањено је стављати метални новац, новчанице, или било какве хартије од
вриједности на доносиоца, путничке чекове, платину, злато или сребро, обрађено или не,
драго камење, накит или друге драгоцјене предмете:
6.1.1. у писмоносне пошиљке без означене вриједности;
6.1.1.1. међутим, ако унутрашње законодавство земље поријекла и одредишта то дозвољава,
ови предмети се могу отпремати у затвореном омоту као препоручене пошиљке;
6.1.2. у пакете без означене вриједности, осим гдје унутрашње законодавство земље поријекла
и одредишта то дозвољава;
6.1.3. у пакете без означене вриједности размијењене између двије земље које примају пакете
са означеном вриједношћу;
6.1.3.1. осим тога, сваки овлашћени оператер може да забрани стављање злата у полугама у
пакете са или без означене вриједности који потичу са његове територије или се упућују
на његову територију или се отпремају у отвореном транзиту преко његове територије;
он може да ограничи стварну вредност оваквих пошиљака.

7.

Тисковине и секограми

7.1.
Тисковине и секограми:
7.1.1. не могу имати никакву забиљешку нити садржавати било какав предмет који има
карактер преписке;
7.1.2. не могу садржавати никакву поштанску марку нити облик франкирања, жигосан или не,
као ни било какву хартију која представља неку новчану вриједност, осим у случајевима
када пошиљка садржи као прилог карту, коверту или омот са штампаном адресом
пошиљаоца пошиљке или његовог агента у земљи пријема или одредишта оригиналне
пошиљке, која је франкирана за повраћај.
8.
8.1.

Поступак са погрешно примљеним пошиљкама
Поступак за погрешно примљеним пошиљкама утврђен је Правилницима. Међутим,
пошиљке које садрже предмете наведене под 2.1.1., 2.1.2. и 3.1. ни у ком случају се не
отпремају на одредиште, нити се уручују примаоцима, нити се враћају мјесту поријекла. У
случају да су предмети наведени под 2.1.1. и 3.1. откривени у току транзита, са таквим
предметима се поступа у складу са унутрашњим законодавством транзитне земље.

Члан 16.
Дозвољене радиоактивне материје и биолошке материје
1.

1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

Пријем радиоактивних материја у писмоносним пошиљкама и пакетима дозвољен је у
односима између оних овлашћених поштанских оператера који су се сагласили да
примају те пошиљке, било у њиховим узајамним односима, било само у једном смјеру,
под следећим условима:
радиоактивне материје отпремљене и упаковане према одговарајућим одредбама
Правилника;
када се отпремају у писмоносним пошиљкама, радиоактивне материје подлијежу тарифи
за приоритетне пошиљке или тарифи за писма и за препоручено руковање;
радиоактивне материје, садржане у писмоносним пошиљкама или поштанским
пакетима, морају бити отпремљене најбржим путем, обично ваздушним путем, с тим да
се наплати одговарајућа допунска авионска поштарина;
радиоактивне материје могу слати поштом само прописно овлашћени пошиљаоци.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

Пријем биолошких материја у писмоносним пошиљкама дозвољен је под следећим
условима:
Кварљиве биолошке материје, заразне материје и чврсти угљени гас (угљени снијег), када
се користи за расхлађивање заразних материја, могу се отпремати поштом само у оквиру
размјене између званично признатих квалификованих лабораторија. Ови опасни
предмети могу се прихватати у пошиљкама за отпрему авионом под условом да је то у
складу са националним законодавством и важећим техничким упутствима Организације
за међународно цивилно ваздухопловство (OACI), као и правилницима IATA о опасним
предметима.
Кварљиве биолошке материје и заразне материје, опремљене и упаковане према
одговарајућим одредбама Правилника, подлијежу поштарини за приоритетне пошиљке
или за препоручена писма. Дозвољено је да се за поштанску прераду ових пошиљака
наплати допунска поштарина.
Пријем кварљивих биолошких материја и заразних материја ограничен је на земље
чланице чије су поштанске управе изјавиле да су сагласне да прихватају ове пошиљке,
било у њиховим узајамним односима, било само у једном смјеру.
Ове материје се отпремају најбржом везом, обично ваздушном, под условом да се
наплати одговарајућа допунска авионска поштарина и уживају првенство код уручења.
Забрањено је у писмоносне пошиљке и пакете стављати литијумске ћелије и батерије,
самостално или као дио неког уређаја.
Ова забрана се не односи на земље са којима транспорт обављамо површинским путем
(Србија, Хрватска, Словенија), с тим да батерије морају бити саставни дио уређаја.
Дозвољени уређају са батеријама су: камера, ГПС уређај, дигитална камера, мобилни
телефон, Лаптоп, лични бријач, мање дјечије играче са батеријама.

