Обавештење о успостављању Портала АЛИМС од стране Управе Царина

Са циљем поштовања мера које прописује Владе Републике Србије у време ванредног стања
стања изазваног пандемијом вируса COVID-19, како би се заштитило здравље и безбедност
запослених и клијената Агенција за лекове и медицинска средства Србије – АЛИМС и
службеника Управе Царина, али и како би се у хитним случајевима убрзала процедура
верификације докумената које издаје АЛИМС од стране Управе Царина, ова два државна
органа су успоставила нов, електронски модел рада и сарадње.
Наиме, имајући у виду да је, у околностима великог ризика за заразу вирусом COVID-19
неопходно минимизирати све контакте у свим државним институцијама, на предлог АЛИМС, у
сарадњи са Управом царина је успостављен Портал АЛИМС.
Како 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.
Званично обавештење на интернет страници Управе Царина:
https://www.carina.rs/cyr/Zakoni/Cyr%20RASPIS%20Uspostav%20portala%20ALIMS%20final.pdf
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