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Seznam prepovedanega blaga 

 

V Belorusijo je skladno s sankcijami sprejetimi v okviru Evropske unije v pošiljkah z blagom 

prepovedano pošiljati (če to ni prepovedano že na podlagi drugih predpisov kot npr. ZPSto-2): 

 

- orožje, streliva in razstreliva, 

- opremo, tehnologija ali programska oprema, ki se uporablja predvsem za 

spremljanje ali prestrezanje spletnih ali telefonskih komunikacij (primeroma: oprema 

za analizo paketnega prometa, oprema za prestrezanje omrežnega prometa, oprema za 

nadzor radiofrekvenčnih komunikacij, oprema za motenje omrežnih in satelitskih 

komunikacij, oprema za daljinsko vnašanje virusov, oprema za razpoznavanje in obdelavo 

govora, oprema za prestrezanje in spremljanje, ipd.), 

- blaga z dvojno rabo, to je blaga, vključno s programsko opremo in tehnologijo, ki se 

lahko uporablja v civilne in tudi v vojaške namene, in ki se lahko uporabi za zasnovo, 

razvoj, proizvodnjo ali uporabo jedrskega, kemičnega ali biološkega orožja ali njegovih 

nosilcev, vključno z vsem blagom, ki se lahko uporabi tako za neeksplozivno uporabo kot 

tudi za kakršno koli pomoč pri izdelavi jedrskega orožja ali drugih eksplozivnih jedrskih 

naprav, 

- blago in tehnologijo, ki bi lahko prispevala k vojaškim in tehnološkim izboljšavam 

Belorusije ali k razvoju obrambnega in varnostnega sektorja (primeroma: 

mikroprocesorska mikrovezja, integrirana vezja, logična vezja, naročniška vezja, ipd.), 

- blago, ki se uporablja za proizvodnjo ali izdelavo tobačnih izdelkov (filtri, cigaretni 

papir, arome za tobačne izdelke, stroji za pripravo ali izdelavo tobaka, drugi noži in rezila 

za stroje ali mehanične priprave), 

- blago, ki vsebuje mineralne izdelke (primeroma: razna olja dobljena iz nafte, premoga 

ali bituminoznih mineralov, vazelin, naftni koks, bitumen in drugi ostanki iz olj), 

- blago, ki vsebuje kalijev klorid, mineralna ali kemična gnojila, 

- les in lesni izdelki, lesno oglje, 

- cementni izdelki, 

- železo in jeklo oziroma izdelki iz železa in jekla, 

- pnevmatike iz gume. 

 

Pošiljanje zgoraj navedenega blaga je dovoljeno v primerih, da pošiljatelj s podpisano izjavo izjavlja, 

da je prepovedano blago namenjeno humanitarnim, medicinskim ali drugim potrebam.  


