
 

 

Добро дошли у 'Elections ACT' – ACT Изборну комисију 

'Elections ACT' је изборна комисија за ACT. То је независни надлежни орган одговоран 
за: 

 држање избора и референдума за ACT Законодавну скупштину; 
 утврђивање граница изборних округа за ACT; и 
 oбезбеђивање савета и услуга у вези са изборима широком обиму клијената. 

Избори за ACT Законодавну скупштину (ACT Legislative Assembly) 

У ACT-у, наш парламент се зове 'ACT Legislative Assembly'. Има 25 чланова који доносе 
законе за ACT. Партија која добије највећу подршку гласача, и која има већину 
чланова изабраних за Скупштину, формира владу. На челу Скупштине је главни 
министар (Chief Minister) и њега бирају чланови Скупштине.   

Има пет изборних округа у ACT-у  – Ginninderra, Brindabella, Kurragong, Murrumbidgee и 
Yerrabi. Гласачи у сваком изборном округу бирају по пет чланова за Законодавну 
скупштину.  

Избори за ACT Законодавну скупштину држе се на сваке четири године, треће суботе у 
октобру.  Гласање на овим изборима је обавезно за све мушкарце и жене који живе на 
ACT подручју, који имају 18 или више година и који су аустралијски држављани. 
Гласањем помажете да се изаберу особе које ће вас најбоље представљати у ACT 
Законодавној скупштини. Ваш глас се чува у тајности и само ви знате за кога сте 
гласали. 

Следећи избори за Законодавну скупштину држаће се 17. октобра 2020. 

Упис за гласање 

Ваше име мора бити на бирачком списку (списак гласача) да бисте могли да гласате. 
Када напуните 16 година, можете да се пријавите да ваше име буде на бирачком 
списку, али не можете да гласате док не напуните 18 година. 

Ако имате право да гласате а нисте још уписани у списак, можете да се упишете преко 
интернета на вебсајту аустралијске изборне комисије  'Australian Electoral Commission' 
на www.aec.gov.au.   

Такође, формулар за упис можете да добијете од 'Australian Electoral Commission', 
'Elections ACT' или у било којој ACT пошти. Попуните формулар и пошаљите га поштом 
комисији 'Australian Electoral Commission'. 

Морате такође да обавестите изборну комисију ако мењате адресу или име. Ово 
можете да урадите користећи исти формулар или на интернету на www.aec.gov.au 

Гласање на изборима за ACT Законодавну скупштину 

http://www.aec.gov.au/
http://www.aec.gov.au/


Најлакши начин да гласате је да одете на вама најближе бирачко место. То је обично у 
локалној школи. Ваше име ће се овде обележити на бирачком списку и моћи ћете да 
гласате. Гласање у Аустралији је тајно и обезбеђени су преградни паравани где 
можете тајно да гласате. Када сте гласали, гласачки листић стављате у осигурану 
гласачку кутију. Гласачке кутије се не отварају док се не заврши гласање у 18:00. 

Ако нећете бити у Канбери на дан избора, 'Elections ACT' такође има центре за раније 
гласање близу већих трговачких центара у Канбери, који су отворени три недеље пре 
избора. У центрима за раније гласање, можете да изаберете да гласате електронским 
путем или на гласачком листићу. Ваш глас се и даље чува у тајности. 

Гласање путем поште на располагању је гласачима који неће бити у Канбери на дан 
избора, нити у периоду од три недеље пре избора када се може раније гласати. 
Гласање путем поште такође је на располагању за гласаче који су због болести или 
слабости везани за кућу. 

Референдуми за ACT Законодавну скупштину 

Референдум се држи када Законодавна скупштина доноси закон у вези чега се захтева 
да гласачи изнесу своје мишљење по питању одређене ствари или предлога.  

Пре држања референдума, гласачима се обезбеђују информације да би се објаснио 
предлог и износе се аргументи за и против. Гласачи тада гласају на исти начин као и 
на изборима. Референдум се може држати заједно уз изборе за Законодавну 
скупштину или независно. 

Прерасподела граница изборних округа 

Пре сваких избора за Законодавну скупштину, 'Elections ACT' преуређује границе 
изборних округа  (прерасподела) са циљем да се обезбеди да, колико год је могуће, 
сваки ACT изборни округ буде заступљен у Законодавној скупштини пропорционално 
гласачкој популацији округа. 

Јавне консултације су важан део процеса прерасподеле и гласачи имају бројне 
могућности да дају предлоге или коментаре.  

Обезбеђивање савета и услуга око избора 

'Elections ACT' обезбеђује савете по питањима избора широком обиму клијената, 
укључујући Законодавну скупштину, политичке партије, кандидате, ACT јавни сервис 
(ACT Public Service), као и друге организације и чланове јавности.  

'Elections ACT' је на располагању да помогне у држању слободних и фер избора за 
клубове и друге организације, на бази наплате за услуге, с тим да су испуњени 
извесни услови. Међутим, 'Elections ACT' НЕЋЕ бити укључен у изборе где: 

 је дозвољено гласање преко заступника; 
 се гласа подизањем руке; или 
 тајност гласања може бити угрожена. 



'Elections ACT' обезбеђује едукативна предавања школама и групама у заједници, 
нарочито када треба да се објасни гласачки систем који се примењује за изборе за ACT 
Законодавну скупштину, познат као 'Hare-Clark' гласачки систем. 

Како да нас контактирате: 

Адреса: Ground floor, North Building, 180 London Cct, Canberra ACT 

Поштанска адреса: PO Box 272, Civic Square ACT 2607 

Телефон: 6205 0033 (Услуге превођења и интерпретације 131 450) 

Електронска пошта: elections@act.gov.au 


