ЦАРИНАРНИЦАМА
СВИМ
ПРЕДМЕТ: Обавештење о начину увоза маски и рукавица за сопствене потребе, за време трајања
епидемије COVID 19
ВЕЗА:
Акти Управе царина број: 148-II-483-14-9/2020, 25.03.2020.године и 148-II-483-149/2/2020, 26.03.2020.године
Актима Управе царина, под напред наведеним бројем и датумом, обавештени сте да је Влада
донела одлуку да правна лица, без обзира на делатност, могу увозити маске и рукавице у циљу
заштите својих запослених од болести COVID 19, тј. сузбијања њеног ширења.
Такође сте обавештени да је увоз наведене робе омогућен уз јасно ограничење - да није
дозвољена дистрибуција, продаја трећим лицима нити било каква трговина том робом, јер је
одлука донета како би се додатно заштитили радници који нису у могућности да у овом периоду
раде од куће. Том приликом сте обавештени и о документацији која се у овим случајевима
прилаже царинском органу.
Нова процедура, која је уведена са циљем заштите запослених од болести COVID 19 који у време
епидемије не могу да раде од куће, односи се на производе – маске и рукавице које се могу
сматрати медицинским средствима и омогућила је правним лицим, која у редовном поступку
немају право да увезу маске и рукавице (које се могу сматрати медицинским средствима), јер
нису регистрована за промет на велико медицинским средствима, да исте увезу у сврху заштите
својих запослених.

О напред наведеном смо вас обавестили како би се разјасниле нејасноће, тј. како би се јасно
указало на то да само она правна лица, која маске и рукавице увозе у сврху заштите својих
запослених од болести COVID 19, тј. сузбијања њеног ширења, могу увозити маске и рукавице по
новоуведеној процедури, описаној у наведеним актима Управе царина, док остала правна лица
могу увозити ову робу у складу са редовном процедуром за увоз медицинских средстава или
предмета опште употребе, у зависности од тога којим прописом је регулисан увоз конкретног
производа.
Како у пракси још увек постоје нејасноће у вези са увозом маски и рукавица, овом приликом
указујемо на следеће.
Агенција за лекове и медицинска средства Србије – даље: АЛИМС, за потребе спровођења
новоуведене процедуре увоза маски и рукавица, увозницима издаје мишљења да „у складу са
изјавом крајњег корисника да ће се производ искључиво користи као лична заштитна

опрема запослених и да се исти неће користити у медицинске сврхе нити за даљу продају, за
исти није потребно прибавити решење о регистрацији медицинског средства“.
Сходно наведеном, уколико је у царинском поступку приложено мишљење АЛИМС да „није
потребно прибавити решење о регистрацији медицинског средства“, у складу са изјавом
крајњег корисника да ће се производ искључиво користи као лична заштитна опрема запослених
и да се исти неће користити у медицинске сврхе нити за даљу продају, у том случају увоз маски и
рукавица могу обављати само правна лица која увозе наведену робу искључиво за сопствене
потребе, јер је ова могућност дата са ограничењем да није дозвољена дистрибуција, продаја
трећим лицима нити било какава трговина овом робом
С друге стране, у редовном поступку, АЛИМС као надлежно тело за утврђивање статуса
производа, утврђује да ли је одређени производ медицинско средство или не. У том смислу
АЛИМС издаје мишљење да се одређени производ сматра медицинским средством или не.
Уколико је у царинском поступку приложено мишљење АЛИМС да се одређени производ не
сматра медицинским средством, у том случају увоз маски и рукавица може се обављати и ради
даље продаје.
Подсећамо да је приликом увоза маски и рукавица, које се увозе по новоуведеној процедури,
потребно приложити и решење или потврду граничног санитарног инспектора, којим се утврђује
здравствена исправност и безбедност маски и рукавица, које правна лица увозе у сврху заштите
својих запослених од болести COVID 19, тј. сузбијања њеног ширења, као и изјаву увозника који
је уједно и крајњи корисник да се маске/рукавице увозе у циљу заштите запослених од болести
COVID 19. Приликом редовног увоза маски и рукавица, које се сматрају предметима опште
употребе, такође је потребно приложити решење или потврду граничног санитарног инспектора,
сходно Закону о предметима опште употребе („Сл. гласник РС“, број 25/19), међутим у овом
случају се не прилаже изјава увозника.
Нова процедура, која је уведена са циљем заштите запослених од болести COVID 19 који у време
епидемије не могу да раде од куће, омогућила је правним лицим, која у редовном поступку
немају право да увезу маске и рукавице (којe се могу сматрати медицинским средствима), јер
нису регистрована за промет на велико медицинским средствима, да исте увезу само у сврху
заштите својих запослених, али је потребно имати у виду да се, независно од те процедуре, у
редовном поступку медицинска средства и предмети опште употребе и даље могу увозити у
складу са Законом о медицинским средствима („Сл. гласник РС“, бр. 105/17) или Законом о
предметима опште употребе, као што је то био случај и пре увођења нове процедуре.
Овом приликом напомињемо и то да, уколико се приликом спровођења редовног царинског
поступка неспорно може утврдити да се одређена врста маски или рукавица не може сматрати
медицинским средством, приликом увоза те робе потребно је приложити само решење или
потврду граничног санитарног инспектора, сходно Закону о предметима опште употребе.

(Акт Управе царина број 148-II-483-14-9/3/2020 од 08.04.2020. године)

