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Актом 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 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.
Сходно наведеном, на овај начин и у ове сврхе, правна лица могу увозити маске и рукавице само за
сопствене потребе, јер је ова могућност дата са ограничењем да није дозвољена дистрибуција, продаја
трећим лицима нити било какава трговина овом робом.
Како је напред наведена могућност дата само правним лицима која робу увозе за своје потребе, како би се
додатно заштитили радници који нису у могућности да у овом периоду раде од куће, овом приликом
наглашавамо да велетрговине, тј. правна лица која су од стране Министарства здравља регистрована за
промет на велико медицинским средствима, и која иста увозе у складу са том дозволом Министарства
здравља и решењем о регистрацији медицинког средства/одобрењем за увоз нерегистрованог медицинског
средства, која издаје Агенција за лекове и медицинска средства, маске и рукавице увозе по редовној
процедури, из разлога што иста наведену робу не увозе за своје потребе, већ у циљу снабдевања
здравственог система Републике Србије.
О напред наведеном вас обавештавамо 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 наведеном акту 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.
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