
Како да се кандидујем за изборе?
Да бисте могли да се пријавите за изборе морате да:
• имате најмање 18 година и да сте аустралијски  
 држављанин
• да живите или сте власник некретнине у општини
• сте на општинском изборном списку
• нисте дисквалификовани за пријем у општину,  
 на пример, због почињеног кривичног дела.

Предлог у коме вас номинују као кандидата онда 
треба да предају: 

• најмање две особе које су уписане за исту  
 градску изборну јединицу или насеље за које сте  
 ви номиновани, или
• регистровани званичник регистроване политичке  
 странке.

Мораћете да попуните неке обрасце и званично 
их поднесете до поднева задњег дана за предају 
номинације и платите улог. NSW Electoral Commission 
може да вам да више информација о томе како да се 
тачно номинујете (детаљи се налазе на полеђини). 

Своју кампању треба да планирате и организујете што  
је пре могуће. Можете да користите постере, 
брошуре, да куцате од врата до врата, да користите 
медије или рекламни материјал. NSW Electoral 
Commission може да вам достави информације о 
строгим правилима кад су у питању информације о 
кандидатима и њиховим присталицама и шта све сме 
да се штампа.

Такође морате да поднесете информације о 
политичким донацијама које ћете можда да 
добијете да бисте водили своју изборну кампању 
NSW Election Funding Authority (детаљи се налазе 
на полеђини).

Где могу да добијем још 
информација?

Детаљније информације можете да добијете 
Becoming a Councillor на DLG и LGSA веб 

страници(прочитајте испод). 

У вашој локалној општини
Погледајте именик  

NSW Local Government Directory
на DLG веб страници(прочитајте испод). 

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

Email: dlg@dlg.nsw.gov.au
Веб страница: www.dlg.nsw.gov.au

Телефон: (02) 4428 4100

Local Government Remuneration Tribunal
Погледајте Local Government Remuneration Tribunal

на DLG веб страници

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

Email: lgsa@lgsa.org.au
Веб страница: www.lgsa.org.au

Телефон: (02) 9242 4000

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

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

New South Wales Election Funding 
Authority

Email: enquiries@efa.nsw.gov.au
Веб страница: www.efa.nsw.gov.au

Телефон: (02) 1300 022 011

Australian Local Government Women’s 
Association NSW Branch

Email: algwasecretariat@gmail.com
Веб страница: www.algwa.org.au

Телефон: 0418 699 350

Наше локалне заједнице су разноврсне, али су 
жене, особе абориџанског порекла, као и особе 
с Торес острвља, особе различитог културног 

и лингвистичког порекла, хендикепиране 
особе и млади људи недовољно заступљени у 

локалним општинама. 

Успешне општине одражавају разноврсности 
њиховог становништва.

Зашто се не кандидујете у локалној влади?

BE A COUNCILLOR.
ЗАСТУПАЈТЕ

СВОЈУ ЛОКАЛНУ ЗАЈЕДНИЦУ
ПОСТАНИТЕ ОДБОРНИК
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Зашто треба да постанем одборник?

Ако постанете одборник пружа вам се могућност  
да нешто учините за вашу заједницу. Ако вас занима 
шта се у њој догађа, ако желите да побољшате 
локални парк, да путеви у њој постану безбеднији 
или да подржавате локалне бизнисе, онда треба да 
постанете одборник. 

Ако постанете одборник имаћете прилику да све то 
остварите и да омогућите да ваше насеље постане 
боље место за живот.

Ни један други ниво владе није тако близак с људима 
које заступа.

На положају одборника вам се пружа прилика да 
заступате погледе своје заједнице у доношењу важних 
одлука које утичу на свакодневне животе становника.

То такође пужа могућност да се науче нове ствари и да 
се сарађује с различитим људима. 

Шта раде општине?

Општине пружају услуге на које се људи и бизниси у 
заједници могу ослонити 365 дана у години.

Оне обезбеђују инфраструктуру која је људима потребна 
да би путовали до школе и посла. Штите околину и  
обезбеђују паркове да бисе деца у њима играла.

Општине сарађују с локалним становништвом и 
бизнисима да би сазнале шта им је важно и да би то 
спровеле у дело.

Оне обезбеђују да се наша села, вароши и градови 
развијају и напредују у будућности.

Шта ради одборник?

Одборници треба да сазнају шта локално становништво 
жели и да заступају њихове погледе.

Радећи са осталим одборницима, они доносе одлуке 
шта општине треба да ураде да би задовољиле 
те потребе и како да се новац потроши да би се 
задовољила цела заједница. Они воде рачуна да 
општина правлино функционише и ефикасно троши 
новац порезника. 

Они се не мешају у свакодневни рад општина (то је 
улога генералног менаџера).

Да ли мени, или неком кога знам 
одговара ова улога?

Да би неко био успешан одборник треба да буде 
моралан, отворен и поштен. Поред тога треба да: 

• сте вољни да учите
• сте способни за комуникацију, укључујући и то  
 да сте способни да разговарате с људима из ваше  
 заједнице и да узмете у обзир различите ставове  
 приликом доношења одлука 
• сазнате како ефикасно да користите време и да  
 имате организациону способност
• сте способни да решавате проблеме
• сазнате како да сарађујете у тимском раду.

Морате да знате како да одвојите време за читање 
општинских пословних папира, да одлазите на састанке 
и да представљате општину на неким скуповима.  
Време које ће вам за то бити потребно ће да варира 
у зависности од општине и предстојећег посла,  
али може да износи и око 10-15 сати недељно.

Не би било лоше да одете на неки општински састанак, 
да поразговарате са неким садашњим или бившим 
одборником или људима из ваше заједнице о неким 
локалним питањима, како бисте добили представе 
шта одборници раде. 

Важно је да поразговарате са својом породицом и 
пријатељима о томе да ли реално можете да укључите 
и дужности одборника у свој живот, уз све остале 
радне и личне дужности.

Какву ћу подршку да добијем?

Кад будете изабрани, општина ће да вам обезбеди 
обуку и помоћ да би вам помогла да разумете и 
успешно обављате ту улогу. Влада Новог Јужног Велса 
такође одржава састанке на којима се даје помоћ 
новоизабраним одборницима.

Општине покривају неке трошкове и дају оруђе 
одборницима за рад. У трошкове могу да спадају обука, 
конференције, путовања, телефонски трошкови и нега 
зависника, као што су, на пример деца. У остало оруђе 
могу да спадају компјутери и остали канцеларијски 
материјал који се користи у општинском послу. Остала 
средства могу да буду на располагању одборницима 
који имају неки хендикеп или неке посебне потребе.

У знак признања за рад у својој заједници, одборници 
добијају годишњу исплату од општине, која се плаћа 
месечно. Она се базира на цени коју сваке године 
одређује Local Government Remuneration Tribunal 
(Трибунал локалне владе за одређивање плата) 
(детаљи се налазе на полеђини). Ова исплата се 
рачуна као лични доходак за пореске сврхе.
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