
Kako ću se kandidirati za izbore?

Da biste imali pravo kandidirati se za izbore, morate:
• biti najmanje 18 godina stari i imati australsko  
 državljanstvo 
• živjeti ili biti vlasnik posjeda na području općine
• biti na popisu birača za područje te općine
• ne biti izuzeti od kandidature, na primjer,  
 ukoliko ste počinili određena kaznena djela.

Prijedlog imenovanja kao kandidata mora biti 
podnesen od strane: 

• najmanje dvije osobe na popisu birača u tom  
 okrugu ili na području za koje ste nominirani, ili
• prijavljene službene osobe neke registrirane  
 političke stranke.

Morate popuniti određene obrasce i službeno ih 
predati do podneva na dan zaključenja primanja 
nominacija i platiti polog. NSW Electoral Commission 
može pružiti detaljnije informacije kako se ispravno 
vrši nominacija kandidata (podaci za kontaktiranje su 
na drugoj strani).

Morate organizirati kampanju čim prije. U tu svrhu 
možete koristiti plakate, brošure, ići od vrata do vrata, 
koristiti medije i oglašavanje. Stroga pravila vrijede 
za informacije koji kandidati i njihove pristaše smiju 
objavljivati ili distribuirati, što možete saznati od  
NSW Electoral Commission.

Morate također predati NSW Election Funding Authority  
podatke o političkim donacijama koje ste primili za 
svoju izbornu kampanju (podaci za kontaktiranje su na 
drugoj strani). 

Gdje mogu dobiti više 
informacija?

Detaljnije informacije možete naći na  
Becoming a Councillor na DLG i LGSA  

web stranicama (ispod). 

Vaša mjesna općina
Vidi NSW Local Government Directory

na DLG web stranici (ispod)

Division of Local Government
Department of Premier and Cabinet (DLG)

Email: dlg@dlg.nsw.gov.au
Website: www.dlg.nsw.gov.au

Phone: (02) 4428 4100

Local Government Remuneration Tribunal
Vidi Local Government Remuneration Tribunal

na DLG web stranici

Local Government Association of NSW and 
Shires Association of NSW (LGSA)

Email: lgsa@lgsa.org.au
Website: www.lgsa.org.au

Phone: (02) 9242 4000

New South Wales Electoral Commission
Email: enquiries@elections.nsw.gov.au

Website: www.elections.nsw.gov.au
Phone: (02) 9290 5999

New South Wales Election Funding 
Authority

Email: enquiries@efa.nsw.gov.au
Website: www.efa.nsw.gov.au

Phone: (02) 1300 022 011

Australian Local Government Women’s 
Association NSW Branch

Email: algwasecretariat@gmail.com
Website: www.algwa.org.au

Phone: 0418 699 350

Naše mjesne zajednice su raznolike, ipak žene, 
Aboridžini, ljudi s otočja Torresovog tjesnaca,  
ljudi različitog kulturnog i jezičnog podrijetla, 

osobe s invaliditetom i mladi ljudi su nedovoljno 
zastupljeni u općinskim vijećima. 

Uspješna općinska vijeća su odraz raznolikosti  
svoje zajednice.

Zašto se ne biste i Vi kandidirali za izbore u  
mjesnoj upravi?

BE A COUNCILLOR.
KANDIDIRAJTE SE ZA SVOJU ZAJEDNICU.

BUDITE VIJEĆNIK.
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Zašto bih trebao postati vijećnik?

Kao vijećniku, pruža vam se uzbudljiva prilika da uradite 
nešto što će učiniti razliku u vašoj mjesnoj zajednici.  
Ako vam je stalo do toga što se događa u vašoj 
zajednicu, želite poboljšati lokalni park, učiniti ceste 
sigurnijim ili poduprijeti lokalna mala poduzeća, mjesto 
vijećnika je za Vas. 

Postati vijećnik je način kako se to može ostvariti i kako 
će Vaše područje postati bolje mjesto za život. 

Niti jedna druga razina vlasti nije toliko bliska ljudima 
koje zastupa.

Biti vijećnik je prilika zastupati mišljenje svoje zajednice 
u vitalnim odlukama koje utječu na svakodnevni život 
ljudi.

To je također prilika za stjecanje novih znanja i rad s 
raznim ljudima.

Što rade općinska vijeća?

Općinska vijeća pružaju usluge na koje ljudi i poduzeća 
u zajednici računaju, 365 dana u godini.

Pružaju infrastrukturu koja je potrebna za odlazak u 
školu i na posao. Štite okoliš i pobrinu se za parkove u 
kojima se djeca mogu igrati. 

Rade s mještanima i poduzećima kako bi se utvrdilo što 
je njima važno kao i kako bi se to ostvarilo.

Brinu se da se naša sela, mali i veliki gradovi razvijaju i 
napreduju, kako sada, tako i u budućnosti.

Što vijećnik radi?

Vijećnici saznaju što mještani žele i zastupaju njihova 
stajališta.

U suradnji s drugim vijećnicima, oni donose odluke o 
tome što će općina učiniti kako bi udovoljilo potrebama 
te kako bi novac trebalo utrošiti u interesu zajednice 
kao cjeline. Oni se brinu da općina dobro radi i efektivno 
troši novac od poreznih obveznika.

Vijećnici nisu uključeni u svakodnevne općinske poslove 
(tu ulogu obavlja glavni ravnatelj).

Jesam li ja, ili netko koga poznajem, 
podoban za tu ulogu?

Biti moralan, otvoren i pošten, su ključne karakteristike 
uspješnih vijećnika. Uz to, trebate: 

• željeti naučiti
• imati sposobnost komunikacije, uključujući i  
 sposobnost za razgovarati s ljudima u svojoj zajednici  
 i uzeti u obzir različita mišljenja prilikom donošenja  
 odluka
• znati se organizirati u vremenu i prostoru 
• znati rješavati probleme
• znati što je timski rad.

Morate odvojiti vrijeme za pročitati općinske poslovne 
dokumente, odlaziti na sastanke i zastupati općinu na 
nekim događajima. Vrijeme potrebno za to će ovisiti  
o samoj općini i trenutnim poslovima, a to može biti 
10-15 sati tjedno.

Možda ćete željeti biti na sastancima općinskog vijeća, 
razgovarati sa sadašnjim i bivšim vijećnicima ili s  
ljudima u vašoj zajednici o pitanjima mjesnog područja, 
kako biste stekli dojam što vijećnik radi. 

Treba porazgovarati s obitelji i prijateljima o tome  
jeste li Vi realno sposobni uključiti položaj vijećnika u 
svoj život, uz sav drugi rad i osobne obveze.

Kakvu ću potporu imati?

Kada budete izabrani, općina će vam pružiti obuku i 
drugu potporu kako bi Vam pomogla shvatiti koja je 
Vaša uloga i kako ćete je uspješno ostvariti. Vlada NSW-a 
također organizira sjednice za novoizabrane vijećnike.

Općine pokrivaju određene troškove i pružaju druga 
pomagala kako bi pomogle vijećnicima obavljati svoje 
dužnosti. Troškovi mogu uključiti obuku, konferencije, 
putovanja, telefon i brigu o djeci i drugim ovisnim 
članovima obitelji. Druga pomagala mogu uključiti 
kompjutere i drugu uredsku opremu za općinske 
poslove. I druge mogućnosti mogu biti dostupne kako 
bi se pomoglo vijećnicima koji imaju invaliditet ili neke 
druge posebne potrebe.

Kao priznanje vijećnicima za ono što čine svojoj zajednici, 
općina im isplaćuje godišnju naknadu u mjesečnim 
isplatama. Isplata se temelji na naknadi koju svake 
godine određuje Local Government Remuneration 
Tribunal (podaci za kontaktiranje su na drugoj strani). 
Naknada se uračunava kao prihod u porezne svrhe.
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