
SAMPLE
МОЛИМО ПОПУНИТЕ НА ЕНГЛЕСКОМ, ПЛАВОМ ИЛИ ЦРНОМ ХЕМИЈСКОМ ОЛОВКОМ

Картица за путнике који стижу у Аустралију

Презиме

Име

Број пасоша

Број лета или име брода

Адреса на којој намеравате да боравите док сте у Аустралији

Да ли намеравате да живите у Аустралији 
наредних 12 месеци?

Да ли у Аустралију уносите:

1.  Ствари које могу да буду забрањене или се на њих односе рестрикције, као што су лекови, 
стероиди, илегална порнографија, ватрено оружје, оружје или забрањене дроге?

2.  Више од 2250 мл алкохолних пића или 25 цигарета или 25 гр производа од дувана?
3.  Ствари набављене у иностранству или купљене у безцаринској зони и/или без плаћања пореза у 

Аустралији, чија је укупна вредност већа од AUD$900, укључујући поклоне?
4.  Ствари/узорке за бизнис/комерцијалну употребу?
5.  AUD$10,000 или више у аустралијској валути или еквивалентну вредност у другој страној валути? 

Напомена:ако вас царински службеник или полицајац пита, морате да пријавите путничке чекове, 
чекове, налоге за новчане наплате или друге новчане инструменте било ког износа. 

6.  Месо, пилетину, рибу, морску храну, јаја, млечне производе, воће, поврће?
7.  Житарице, семенке, лукoвице, сламу, коштунице, биљке, делове биљки, традиционалне 

медицинске препарате или лековите биљке, ствари од дрвета?
8.  Животиње, делове животиња, производе од животиња укључујући опрему, храну за кућне 

љубимце, јаја, биолошке производе, птице, рибе, инсекте, шкољке, пчелиње производе?
9.  Земљу, ствари за које је земља прилепљена или које су коришћене у просторима са слатком 

водом, нпр. спортска/рекреациона опрема, ципеле?
10.  Да ли сте били у контакту са фармама, животињама са фарми, у дивљини или потоцима/језерима 

итд. у протеклих 30 дана?
11.  Да ли сте били у Африци, Јужној/Централној Америци или Карибским Острвима у последњих 6 дана?

 Да 

 Да 

 Да 

Не 

Ако НИСТЕ аустралијски држављанин:

Да ли сте икада били осуђени за кривично дело?

ДЕКЛАРАЦИЈА
Информације које овде дајем су истините, тачне и потпуне. 
Јасно ми је да ако не одговорим на нека од питања то може да 
има озбиљне последице. 

Да ли имате туберкулозу?

ВАШ ПОТПИС
ОКРЕНИТЕ  

КАРТИЦУ
Serbian

Савезна 
држава

ОЗНАЧИТЕ СА  И ОДГОВОРИТЕ НА СВАКО ПИТАЊЕ – АКО НИСТЕ СИГУРНИ, СА  ОЗНАЧИТЕ Да

 Дан  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 

КАКО ТРЕБА ДА СЕ КОРИСТИ ОВАЈ ПРЕВОД:
• ПРОЧИТАЈТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ПРИЛОЖЕНОМ ПРИМЕРКУ
•  ПОПУНИТЕ НА ОДГОВАРАЈУЋЕМ МЕСТУ У ПУТНИЧКОM КАРТОНУ НА 

ЕНГЛЕСКОМ
НЕМОЈТЕ ДА ПИШЕТЕ НА ОВОМ КАРТОНУ (СЛУЖИ САМO КАО ПРИМЕРАК)

SERBIAN
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МОЛИМО ОЗНАЧИТЕ СА          И ОДГОВОРИТЕ НА  A  ИЛИ  B  ИЛИ  C

У којој земљи сте се укрцали  
на овај авион или брод?

Националност записана у пасошу

Које је ваше уобичајено занимање?

Информације које се траже у овом обрасцу су потребне да би се спровели аустралијски закони о имиграцији, царини, карантину, статистици, здрављу, 
животињама које живе у дивљини и валути и њихово прикупљање је одобрено законом. Информације ће бити дате на увид само оним агенцијама 
које спроводе прописе у овим областима и које су овлашћене или обавезне да их примају на основу аустралијских закона. Брошуру Формулар 1442i 
Privacy notice (Обавештења о приватности) можете да нађете на https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms 

МОЛИМО ПОПУНИТЕ НА ЕНГЛЕСКОМ

Усељавам се у 
Аустралију на 
стално

Посетилац или носилац  
приврeмене визе

Намеравана дужина боравка у 
Аустралији

Земља у којој живите

Ваш главни разлог за путовање (означите са X само један разлог)

Датум 
рођења

 Година    Месеци   Дана 

Особа са боравишном 
визом која се враћа у 
Аустралију

Земља у којој сте провели највише 
временаИЛИ 

ОБАВЕЗНО ПОПУНИТЕ  
ОБЕ СТРАНЕ ОВЕ  

КАРТИЦЕ. КАД СТИГНЕТЕ  
У АУСТРАЛИЈУ ПРЕДАЈТЕ  

ОВУ КАРТИЦУ СА 
ПАСОШОМ.

 Дан            Месец                 Година

ВАШИ КОНТАКТ ПОДАЦИ У АУСТРАЛИЈИ

Телефон 

Имејл  
                               ИЛИ  
Адреса            

КОНТАКТ ЗА ХИТНЕ СИТУАЦИЈЕ (ПОРОДИЦА ИЛИ ПРИЈАТЕЉ)

Име 

Имејл
Телефон            ИЛИ 
Поштанска адресаСавезна 

држава

07191503

Конвенција/конференција

Бизнис 
Посета пријатеља или родбине  

Запослење
Одмор

Друго

Образовање 

Изложба


