
Како да се кандидирам?
За да имате право да се кандидирате вие мора: 
• да имате најмалку 18 години и да сте австралиски  
 државјанин 
• да живеете или да имате имот на подрачјето  
 на општината 
• да бидете на избирачкиот список за подрачјето  
 на општината 
• да не сте дисквалификувани за кандидирање  
 за функција, на пример, ако сте извршиле некое  
 кривично дело. 

Предлог со кој ве номинираат за кандидат треба  
да поднесат: 

• најмалку две полноправни лица запишани во  
 гласачкиот список за истата изборна единица или  
 област за која сте номинирани, или 
• регистриран службеник на регистрирана политичка  
 партија. 

Вие мора да пополните некои формулари и 
официјално да ги поднесете најдоцна до пладне 
на последниот ден за поднесување номинации и 
да уплатите депозит. Изборната комисија на НЈВ -  
NSW Electoral Commission може да даде натамошни 
информации за тоа како правилно да се номинирате 
(податоци за контакт на следната страница).

Вашата кампања треба да ја испланирате и организирате 
што е можно поскоро. Вие може да користите плакати, 
брошури, одење од врата до врата, средства за јавно 
информирање и огласување. Постојат строги правила 
во поглед на информациите што кандидатите и 
нивните приврзаници е дозволено да ги објавуваат или 
дистрибуираат, а кои исто така може да се добијат од 
Изборната комисија на НЈВ - NSW Electoral Commission.

Вие исто така мора на Службата за финансирање 
на избори на НЈВ - NSW Election Funding Authority
(податоци за контакт на следната страница) да ѝ 
поднесете информации за политичките донации што 
може да ги добиете како помош за водење на вашата 
предизборна кампања. 

Каде може да добијам повеќе 
информации?

Подетални информации може да најдете во  
Да се стане општински советник -  

Becoming a Councillor на интернет страниците  
на DLG и LGSA (видете подолу). 

Вашата општина
Видете во Именикот на локалната управа во НЈВ - 

NSW Local Government Directory
на интернет страницата на DLG (видете подолу)

Division of Local Government
Department of Premier and Cabinet (DLG)
Електронска пошта: dlg@dlg.nsw.gov.au
Интернет страница: www.dlg.nsw.gov.au

Телефон: (02) 4428 4100

Local Government Remuneration Tribunal
За Трибуналот за наградување на локалната управа - 

Local Government Remuneration Tribunal
видете на интернет страницата на DLG

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

Електронска пошта: lgsa@lgsa.org.au
Интернет страница: www.lgsa.org.au

Телефон: (02) 9242 4000

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

Интернет страница: www.elections.nsw.gov.au
Телефон: (02) 9290 5999

New South Wales Election Funding Authority
Електронска пошта: enquiries@efa.nsw.gov.au

Интернет страница: www.efa.nsw.gov.au
Телефон: (02) 1300 022 011

Australian Local Government Women’s 
Association NSW Branch

Електронска пошта: algwasecretariat@gmail.com
Интернет страница: www.algwa.org.au

Телефон: 0418 699 350

Нашите локални заедници се разнородни,  
но жените, Абориџините и луѓето од 

Островите во Теснецот Торес, луѓето од 
културно и јазично разнородни потекла, луѓето 

со попреченост и младите луѓе се недоволно 
претставени во нашите општински совети. 

Успешни општински совети ја отсликуваат 
разноличноста на заедницата. 

Зошто не се кандидирате на изборите  
за локална управа? 

BE A COUNCILLOR.
ЗАСТАПУВАЈТЕ ЈА ВАШАТА ЗАЕДНИЦА.

БИДЕТЕ ОПШТИНСКИ СОВЕТНИК.

Macedonian
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Зошто да станам општински советник?

Функцијата на општински советник дава извонредна 
можност да придонесете за вашата локална заедница. 
Ако се грижите за тоа што се случува во вашата 
заедница, сакате да го подобрите локалниот парк, 
да ги направите улиците побезбедни или да им 
помогнете на локалните бизниси, функцијата на 
општински советник е за вас. 

Да се стане општински советник е начин да се остварат 
тие нешта и вашата област да се направи подобро 
место за живеење. 

Ниедно друго ниво на управа не е толку блиску до 
луѓето кои ги претставува. 

Функцијата на општински советник дава можност 
да се претстават гледиштата на вашата заедница 
при донесувањето важни решенија кои влијаат врз 
секојдневниот живот на луѓето. 

Исто така, тоа е можност да се развијат нови 
способности и да се работи со низа различни луѓе. 

Што прават општинските совети?

Општинските совети даваат услуги на кои луѓето и 
бизнисите се потпираат 365 дена во годината. 

Тие ја обезбедуваат инфраструктурата што им треба 
на луѓето за да патуваат во училиште и на работа. Тие 
ја заштитуваат природната средина и обезбедуваат 
паркови за децата да си играат. 

Тие соработуваат со локалните луѓе и бизниси за да 
дознаат што им е важно и за да го остварат тоа. 

Тие обезбедуваат нашите села, гратчиња и градови да 
растат и напредуваат сега и во иднина. 

Што работи општинскиот советник?

Општинските советници дознаваат што луѓето сакаат и 
ги претставуваат нивните ставови. 

Во соработка со други општински советници, тие 
одлучуваат што ќе стори општинскиот совет за да се 
задоволат тие потреби и како парите да се потрошат 
во најдобар интерес на целата заедница. Тие 
обезбедуваат општинскиот совет добро да работи и 
ефикасно да ги троши парите на даночните обврзници. 

Тие не се вклучени во секојдневната работа на 
општината (тоа е улога на генералниот менаџер). 

Дали јас, или некој што го познавам, 
е подобен за таа функција?

Да се биде морален, отворен и чесен се клучните 
карактеристики на успешен општински советник. 
Освен тоа, вие ќе треба: 

• да сакате да учите
• да имате способности за комуникација, меѓу кои  
 да сте способни да разговарате со луѓето во вашата  
 заедница и да земате предвид различни погледи  
 при донесувањето одлуки
• да имате способности за распоредување на времето  
 и организирање 
• да сте способни да решавате проблеми 
• да сте способни за тимска работа.

Вие треба да можете да посветувате време за  
читање на работни документи на општинскиот совет, 
да присуствувате на состаноци и да го претставувате 
општинскиот совет на некои настани. Времето што 
ќе ви треба за тоа ќе биде различно, зависно од 
општинскиот совет и тековната работа, но може да 
биде до 10-15 часови неделно. 

Вие може да присуствувате на состаноци на 
општинскиот совет, да разговарате со сегашен 
или поранешен општински советник или со луѓе  
во вашата заедница за локални прашања, за да  
добиете претстава што работи општинскиот советник. 

Важно е да разговарате со вашето семејство и 
пријателите за тоа дали должноста на општински 
советник реално се вклопува во вашиот живот, 
истовремено со сите други работни и лични приоритети. 

Каква поддршка ќе добијам?
Откако ќе бидете избрани, вие ќе добиете обука во 
општината и друга поддршка за да ви се помогне да ја 
разберете и бидете успешни на таа должност. Владата 
на НЈВ исто така организира сесии за да им помогне на 
новоизбраните општински советници. 

Општините покриваат некои трошоци и обезбедуваат 
други средства за да им помогнат на општинските 
советници да ја извршуваат функцијата. Трошоците може 
да опфаќаат обука, конференции, патувања, телефон и 
грижа за зависни лица како што се деца. Други средства 
може да опфаќаат компјутери и друга канцелариска 
опрема за користење во работата на општинскиот совет. 
Може да бидат на располагање други олеснувања 
заради помош на општински советници кои имаат 
попреченост или други специјални потреби. 

Како признание за придонесот што го прават за нивната 
заедница, општинските советници добиваат годишен 
хонорар што општината го исплатува месечно. Тој е врз 
основа на распонот на хонорари што секоја година го 
определува Трибуналот за наградување на локалната 
управа - Local Government Remuneration Tribunal 
(податоци за контакт на другата страница). Хонорарот 
се смета како приход за даночни цели. 
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