
Француска 

Држављанима Републике Србије који немају регулисан боравак у Француској или у некој 
од земаља ЕУ, није дозвољен улазак на територију Републике Француске. Транзит преко 
аеродрома у  Француској је могућ само уколико не подразумева напуштање међународне 
зоне и уколико не траје дуже од 24 сата. За путнике који долазе из Србије, обавезан је 
негативан PCR тест не старији од 72 сата (осим за децу млађу од 11 година). Уколико 
путник нема негативан PCR тест, предвиђено је обавезно тестирање на аеродрому пре 
уласка у Француску. 

Изузетно може бити дозвољен улазак запутникеиз Србије који долазеу Француску ради: 
вршења основне професионалне активности, студија, наставне активности или из 
медицинских разлога. За више информација везано за услове уласка и уколико је потребно 
добијање специјaлне дозволе за улазак, надлежна је Амбасада Француске у Београду: 
https://rs.ambafrance.org 

Приликом уласка у Француску неопходно је поседовати међународну потврду која може 
да се преузме на интернет страници: 
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/124257/995571/file/21-09-2020-attestation-de-
deplacement-vers-la-france-metropolitaine-anglais.docx 

Држављанима Европске уније, Андоре, Велике Британије, Исланда, Лихтенштајна, 
Монака, Норвешке, Швајцарске, Сан Марина и Ватикана, који имају главно пребивалиште 
у Француској, или су у транзиту кроз Француску на путу ка земљи чији су држављани или 
у њој имају пребивалиште, као и њиховим супружницима и деци, дозвољен је улазак у 
Француску.  

Држављанима трећих земаља који поседују француске или европске боравишне дозволе те 
визу са пребивалиштем у Француској, или који транзитирају кроз Француску на путу ка 
земљи Европске уније у којој имају пребивалиште, дозвољен јеулазак у Француску. 

PCR тест 

У складу са уредбом Владе Француске од 6. новембра 2020. године, путници који у 
Француску долазе из следећих земаља: Алжир, Бахреин, Кина, УАЕ, Еквадор, САД, Ирак, 
Иран, Израел, Јужноафричка Република, Либан, Мароко, Панама, Демократска Република 
Конго, Русија, Турска, Украјина и Зимбабве, морају при укрцавању у авион са собом 
имати негативан PCR тест не старији од 72 сата. Француске власти су наложиле авио-
компанијама да не дозволе укрцавање путника који долазе из наведених земаља а који не 
поседују тест, будући да ће таквим путницима бити онемогућено да уђу у Француску а 
авио-компанија ће сносити трошкове репатријације.  
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Путницима који долазе из осталих земаља света, укључујући и Србију, биће омогућено 
укрцавање без PCR теста не старијег од 72 сата, с тим да ће при слетању у Француску бити 
упућени на обавезно тестирање на аеродрому. 

За путнике који долазе из других држава чланица ЕУ као и из следећих земаља: Андора, 
Аустралија, Јужна Кореја, Исланд, Јапан, Лихтенштајн, Монако, Норвешка, Нови Зеланд, 
УК, Руанда, Сан Марино, Ватикан, Сингапур, Швајцарска и Тајланд, тестирање није 
обавезно.   

Монако 

За Кнежевину Монако важи исти режим уласка као за Француску. 

 


