
SAMPLE
ВЕ МОЛИМЕ, ПОПОЛНЕТЕ ГО КАРТОНОТ НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК СО СИНО ИЛИ ЦРНО ПЕНКАЛО

Картон за патници на пристигнување  •  Австралија 

Презиме

Име

Број на пасош

Број на летот или име на бродот

Адреса на која планирате да престојувате во Австралија

Дали планирате да живеете во Австралија во 
текот на следните 12 месеци?

Дали внесувате во Австралија:

1. Работи кои можеби се забранети или подлежат на ограничувања, на пример, лекарства, 
стероиди, незаконска порнографија, огнено оружје, оружје или недозволена дрога? 

2. Повеќе од 2250 мл алкохолни пијалоци или 25 цигари или 25 г тутунски производи?
3. Предмети кои сте ги набавиле во странство или купиле во Австралија во безцаринска 

продавница и/или кои се ослободени од данок со вкупна заедничка цена во износ од повеќе од 
900 австралиски долари, вклучувајќи подароци?

4. Предмети/примероци за деловна/комерцијална употреба?
5. 10,000 австралиски долари или повеќе во австралиска или еквивалентна странска валута? 

Забелешка: Ако царинскиот или полицискиот службеник побара од вас, мора да пријавите 
патнички чекови, чекови, парични испратници или други меници во било каков износ.

6. Месо, живина, риба, морска храна, јајца, млечни производи, овошје, зеленчук?
7. Житарици, семиња, главички (од лук, лале), слама, ореви, кикиритки, лешници, бадеми, 

растенија, делови од растенија, традиционални лекарства или билки, дрвени предмети?
8. Животни, делови од животни, производи од животинско потекло вклучувајќи опрема, храна 

за домашни миленичиња, јајца, органски продукти, примероци, птици, риба, инсекти, школки, 
пчеларски производи?

9. Земја, предмети на кои има земја или кои сте ги користеле во слатководни области, на пример, 
спортска/рекреативна опрема, чевли? 

10.   Дали сте биле на фарми, во контакт со домашни животни, во дивина или во предели со 
слатководни извори/езера, итн., во последните 30 дена?

11.  Дали сте биле во Африка, Јужна/Централна Америка или на Карибите во последните 6 дена?

 Да 

 Да 

 Да 

Не

Ако НЕ сте австралиски државјанин:

Дали сте биле осудувани?

ИЗЈАВА
Податоците што ги дадов се вистински, точни и целосни.  
Разбирам дека ако не одговорам било кое од прашањата, тоа 
може да води кон сериозни последици. 

Дали имате туберколоза?

ВАШИОТ ПОТПИС
СВРТЕТЕ ГО КАРТОНОТ 

НА ДРУГАТА СТРАНА
Macedonian

Држава

ВЕ МОЛИМЕ, КОРИСТЕТЕ          И ОДГОВОРЕТЕ ГИ СИТЕ ПРАШАЊА –АКО НЕ СТЕ СИГУРНИ, означете 'Да' со  

 Ден  Месец  Година

Не

Не

 Да Не

 Да Не

 Да Не

 Да Не
 Да Не

 Да Не

 Да Не

 Да Не

 Да Не

 Да Не

 Да Не
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КАКО ДА ГО КОРИСТИТЕ ОВОЈ ПРЕВЕДЕН КАРТОН:
• ПРОЧИТАЈТЕ ГИ ИНФОРМАЦИИТЕ НА ПРИМЕРОКОТ ПОДОЛУ
•  ПОПОЛНЕТЕ ГИ СООДВЕТНИТЕ ДЕЛОВИ НА КАРТОНОТ ЗА 

ПРИСТИГНУВАЊЕ НА ПАТНИЦИ КОЈ Е НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК
НЕ ПИШУВАЈТЕ НА ОВОЈ КАРТОН (ТОЈ Е САМО ПРИМЕРОК)

MACEDONIAN
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A B C
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ВЕ МОЛИМЕ СТАВЕТЕ           И ОДГОВОРЕТЕ ПОД A  ИЛИ  B  ИЛИ  C

Во која земја се качивте на  
овој авион или брод?

Државјанство како што е прикажано на пасошот

Кое е вашето вообичаено занимање?

Информациите кои се бара да се достават во овој формулар се потребни за спроведување на австралиските закони за доселување, царина, карантин, 
статистика, здравство, флора и фауна и други закони за паричен промет, и собирањето на истите податоци е законски овластено. Овие податоци ќе им се 
даваат само на управните агенции во овие области кои се овластени или обврзани да ги примаат истите според австралискиот закон. Формуларот 1442i Privacy 
notice (Известување за доверливо чување на лични податоци) може да се преземе на https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms

ВЕ МОЛИМЕ ПОПОЛНЕТЕ НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК

Постојано 
доселување во 
Австралија

Посетител или лице на привремен 
престој

Колку долго планирате да 
престојувате во Австралија

Земја во која живеете

Главната причина за вашето патување (ставете X само до една од подолу наведените причини)

Датум на 
раѓање

 Години   Месеци  Денови

Жител кој се враќа во 
Австралија

Земја во која сте престојувале најдолго во 
странствоИЛИ

ПРОВЕРЕТЕ ДАЛИ СТЕ  
ГО ПОПОЛНИЛЕ ОВОЈ 

КАРТОН НА ДВЕТЕ СТРАНИ.   
ПРИ ПРИСТИГНУВАЊЕ, 

ПРИКАЖЕТЕ ГО  
ОВОЈ КАРТОН СО  
ВАШИОТ ПАСОШ.

 Ден             Месец                Година

ВАШИТЕ КОНТАКТНИ ПОДАТОЦИ ВО АВСТРАЛИЈА

Телефон

Електронска пошта 
                               ИЛИ 
Адреса            

КОНТАКТНИ ПОДАТОЦИ ЗА ИТНИ СЛУЧАИ (СЕМЕЈСТВО ИЛИ ПРИЈАТЕЛ)

Име

Електронска пошта
Телефон            ИЛИ
Поштенска адреса Држава

07191503

Конгрес/конференција

Деловна работа

Во посета на пријатели или роднини 

За вработување

На одмор

Друго

За школување

На саем/изложба


