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Актима Управе царина континуирано сте обавештавани о начину увоза/извоза лекова и 

медицинских средстава, како у редовним околностима, сходно Закону о лековима и 

медицинским средствима („Сл. гласник РС“, број 30/10, 107/12, 113/17 – др. закон и 

105/17 – др. закон) и Закону о медицинским средствима („Сл. гласник РС“, број 105/17), 

тако и у околностима ванредног стања изазваног пандемијом вируса COVID 19, сходно 

Одлуци о забрани извоза лекова („Сл. гласник РС“, број  32/20, 33/20 и 47/20).  

 

Имајући у виду да је, у околностима ванредног стања изазваног пандемијом 

вируса COVID 19, потребно минимизирати контакте у свим државним институцијама, на 

предлог АЛИМС, успостављен је Портал АЛИМС, по сличном принципу како је 

успостављен Портал СРБАТОМ, о чему сте обавештени актом Управе царина број    

148-II-353-07-11/5/2019, од 28.06.2019.године.   

 

Како Агенција за лекове и медицинска средства Србије – АЛИМС, у околностима 

ванредног стања изазваног пандемијом вируса COVID 19, издате исправе шаље 

подносиоцу захтева поштом, што успорава царински поступак са робом која посебно у 

овим околностима има велики значај за снабдевања здравственог система, па самим тим  

и пацијената есенцијалним лековима и медицинским средствима, креиран је наведени 

портал, како би се спречили застоји у промету истих.   На овај начин се остварују услови 

да се у царинском поступку прихвата фотокопија исправе АЛИМС која је издата за 

време трајања ванредног стања (и коју је увозник/извозник путем електронске поште 

добио од Агенције за лекове и медицинска средства), тако што ће царинским 

службеницима на царинским испоставамана, бити доступне исправе АЛИМС на 

Порталу АЛИМС.  

 

Наиме, царински службеници којима су додељена приступна права за приступ овом 

порталу, биће дужни да изврше проверу података у свакој копији исправе АЛИМС, коју 

царинском органу у поступку царињења робе достави увозник/извозник/царински агент 

и упореде их са подацима наведним у исправи коју је на Портал АЛИМС поставила 

Агенција за лекове и медицинска средства Србије. 

 



Након приступа Порталу АЛИМС, извршене провере и потврде да су подаци у 

предметној копији Исправе АЛИМС идентични са подацима који се налазе у оригиналу 

исправе у електронској форми на Порталу АЛИМС, царински орган ће предузети радње 

предвиђене правилима одговарајућег царинског поступка у складу са садржином 

одређене исправе.  

 

У вези са наведеним, а у складу са Правилником о облику, садржини, начину 

подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку („Сл. 

гласник РС“, број 42/19, 51/19, ... и 43/20), подсећамо вас да је при попуњавању исправа 

у царинском поступку, у рубрику 44 ЈЦИ обавезно уписати број приложене исправе 

АЛИМС (на пример шифра У42 – у случајевима када се АЛИМС изјашњава да 

приликом увоза маски или рукавица, за сопствене потребе, није потребно прибавити 

решење о регистрацији медицинског средства или шифра У85 – у случајевима када се 

извозе нерегистровани лекови, сходно Одлуци о забрани извоза лекова, и прилаже се 

Сертификат о фармацеутском производу - уверење о леку који се извози (ЦПП тип Б) и 

сл.). 

 

 

 

(Акт Управе царина број 148-II-483-14-11/2020 од  31.03.2020. године) 

 


