Serbian / Српски

Учествовање на изборима
за вашу локалну општину
је најдиректнији начин
којим можете направити
разлику у свакодневном
животу ваше заједнице.

- направите разлику -

УПИШИТЕ СЕ
до петка, 10. августа 2018.г.

Размислите мало како се свакодневни
живот побoљшао разним услугама
које општина нуди. Замислите вашу
заједницу без уличне расвете, одвожења
смећа, пешачких стаза, библиотека,
дечијих игралишта и просторија
спортских клубова, сала, услуга за
старије особе – и листа иде даље.

ПРЕДЛОЖИТЕ
до уторка, 18. септембра 2018.г.

ГЛАСАЈТЕ

Одлуке о општинским услугама,
смеровима и пројектима направили
су људи попут вас, који заступају
мишљења локалног становништва.

пре петка, 9. новембра 2018.г.

- 2018 -

- SA локалне општине -

ИЗБОРИ ЗА
ЛОКАЛНУ
ОПШТИНУ

ДЕО

- ваше -

СВАКОДНЕВНИЦЕ

Опуномоћио Matt Pinnegar
148 Frome Street, Adelaide SA 5000
Email: lgasa@lga.sa.gov.au
Телефон: (08) 8224 2000

УПИШИТЕ
СЕ
до 17:00 сати,
петак 10. августа 2018.г.

ПРЕДЛОЖИТЕ

до 12:00 сати (подне),
уторак 18. септембра 2018.г.

Како можете направити разлику?

Предлагање за место у локалној општини

Можете утјецати на догађаје у својој локалној
заједници на два начина – номинацијом за место
у локалној општини или гласањем за кандидата
који ће репрезентовати ваше гледиште.

Ако имате право гласа на изборима за локалну општину,
вероватно имате право и да се кандидујете за место у
општини. Постоји само неколико изузетака (као што су
недопуштени стечај или да вам је судски онемогућено да
се кандидујете за место), можете се номиновати за место
у општини без обзира на
квалификације, религију,
Постати одборник локалне
расу, спол, искуство и
општине омогућава вам да
професију. Уствари,
утичете на важне одлуке,
општине активно охрабрују
номинације особа различитог позабавите се питањима
која вас брину и директно
порекла да би се омогућило
заступање широког спектара утичете на квалитет живота
у вашој заједници. Бити
мишљења.
одборник може бити положај
Локалнo владино удружење
која доноси награде и
и многе општине имају
задовољство. Научићете
информативна предавања за много тога и остварити
потенцијалне кандидате. За
драгоцена лична познанства.
више информација о овим
предавањима или како да се
номинујете отиђите на www.lga.sa.gov.au/councilelections
Номинације за локалне општинске изборе отварају се
у уторак, 4. септембра и затварају у 12:00 сати (подне)
уторак 18. септембра 2018.г.

Упис за гласање
Гласање на изборима за локалну општину је
отворено за већи круг људи у односу на државне
и федералне изборе. Чак и ако нисте аустралијски
држављанин и нисте на државном бирачком
списку (Дом скупштине), можете гласати на
локалним општинским изборима, све дотле док
сте старији од 18 година и живите у локалној
општини више од једног месеца. Исто тако можете
гласати на локалним општинским изборима,
ако сте власник имовине која подлеже плаћању
пореза и доприноса у тој општини, без обзира на
то где живите.
Друга важна разлика је да фирме и корпоративна
тела могу гласати на локалним општинским
изборима.
За више информација тко може гласати
и да добијете регистрациони гласачки
формулар за додатни списак отиђите на
www.lga.sa.gov.au/councilelections
Уписи се затварају у 17:00 сати,
петак 10. августа 2018.г.

ГЛАСАЈТЕ
пре петка 9. новембра 2018.г.
Гласање на локалним општинским
изборима 2018.г.
Гласање на локалним општинским изборима обавља
се поштом. Ако сте на државном бирачком списку
(Дом скупштине) или сте попунили уписницу да се
придружите додатном списку добићете гласачки пакет
поштом крајем октобра 2018.г.
Гласачки листић у гласачком пакету представит ће
кандидате који су се пријавили за изборе у вашој
бирачкој јединици. За више информација о сваком
кандидату и о њиховим ставовима отиђите на
www.lga.sa.gov.au/councilelections и онда попуните
гласачки листић и пошаљите га назад у коверти са већ
плаћеном поштарином.
Гласови се морају примити до 17:00 сати,
петак 9. новембра 2018.г.

Укључите се и направите разлику
Локална демократија је врло важан елемент у животу
Аустралије и општине имају већи утицај на заједнице него
што то многи признају. Направите разлику учешћем на
изборима за локалну општину.

За више информација
За више информација погледајте
web страницу ваше локалне општине или
посетите www.lga.sa.gov.au/councilelections

