
Uslovi za ulazak u Francusku iz Srbije: 
 

 
 
Srbija je počev od 31.marta 2022. godine svrstana u zelenu zonu. 
 
Ulazak na teritoriju Francuske iz Srbije, buduci da je u zelenoj zoni, ne podleže nikakvim 
ograničenjima. Putnicima nije više potreban ubedljiv razlog za dolazak u Francusku. 
 
Za vakcinisane putnike nije potreban negativan test na polasku. Oni moraju da pokažu dokaz 
o vakcinaciji transportnoj kompaniji i organima granične kontrole.  
 
Nevakcinisani putnici međutim, treba da pokažu transportnoj kompaniji i organima granične 
kontrole sledeće: 
 
 negativan rezultat PCR testa koji nije stariji od 72h ili antigenskog testa koji nije stariji 

od 48h od polaska (u slučaju vezanog leta, od prvog poletanja) 
 
 ili važeći sertifikat o oporavku od kovida (pozitivan rezultat PCR testa ili antigenskog testa 

koji je urađen najmanje jedanaest dana a najviše šest meseci od polaska). 
 
Nikakve druge mere (testovi, izolacija) nisu na snazi po dolasku u Francusku. 
 
Deca mlađa od 12 godina su izuzeta od ovih formalnosti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Србија је почев од 31.марта 2022. године сврстана у зелену зону. 

Услови за улазак у Француску из Србије: 

Улазак на територију Француске из Србије, будући да је у зеленој зони, не подлеже 
никаквим ограничењима. Путницима није више потребан убедљив разлог за долазак у 
Француску. 

За вакцинисане путнике није потребан негативан тест на поласку. Они морају да 
покажу доказ о вакцинацији транспортној компанији и органима граничне контроле.  

Невакцинисани путници међутим, треба да покажу транспортној компанији и 
органима граничне контроле следеће: 

 негативан резултат PCR теста који није старији од 72 сата или антигенског теста који 
није старији од 48 сати од поласка (у случају везаног лета, од првог полетања) 

 или важец́и сертификат о опоравку од ковида (позитиван резултат PCR теста или 
антигенског теста који је урађен најмање једанаест дана а највише шест месеци од 
поласка). 

Никакве друге мере (тестови, изолација) нису на снази по доласку у Француску. 

Деца млађа од 12 година су изузета од ових формалности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

As of March 31, 2022, Serbia has been included in the green zone.  

Conditions for entering France from Serbia: Entry into the territory of France from Serbia, 
since it is in the green zone, is not subject to any restrictions.  Travelers no longer need a 
convincing reason to come to France.  

Vaccinated passengers do not need a negative test on departure. They must show proof of 
vaccination to the transport company and border control authorities.  

Unvaccinated passengers, however, should show the transport company and border control 
authorities the following:  

negative result of PCR test not older than 72h or antigen test not older than 48h from departure 
(in case of tied flight, from first take-off) or  

a valid certificate of recovery from covid (positive result of PCR test or antigen test performed 
at least eleven days and at most six months after departure).  

No other measures (tests, isolation) are in force upon arrival in France.  

 

Children under the age of 12 are exempt from these formalities. 


	Uslovi za ulazak u Francusku iz Srbije:

