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Redistribution of the  
Australian Capital Territory into electorates pursuant 

to the Electoral Act 1992

Electorates for the  
ACT Legislative Assembly of 

Brindabella, Ginninderra, Kurrajong, 
Murrumbidgee and Yerrabi

This map shows the boundaries of the ACT 
Legislative Assembly electorates of Brindabella, 
Ginninderra, Kurrajong, Murrumbidgee and Yerrabi 
and the number of members to be elected from each 
electorate as determined by the Augmented ACT 
Electoral Commission pursuant to section 35 of the  
Electoral ACT 1992.

Dawn Casey    Damian Cantwell AM    Philip Moss 
Ben Ponton     Jeffrey Brown                Beidar Cho 

Augmented ACT Electoral Commission 
July 2019
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Да ли морам да гласам на 
изборима за Законодавну 
скупштину АСТ-а?
Ви морате да се упишете у бирачки списак 
и гласате ако:
• сте аустралијски држављанин;
• имате 18 година старости или више; и
• живите у АСТ-у.
Гласање је обавезно. Ако не гласате, можете 
да будете новчано кажњени.

Зашто морам да гласам?
На изборима бирате ко ће вас заступати 
у Законодавној скупштини АСТ-а. 

Законодавна скупштина доноси законе за АСТ.
Гласањем добијате прилику да се ваш глас чује. 
Гласање је тајно. 

Како треба да се упишем у 
бирачки списак?
Упишите се онлајн, на www.aec.gov.au/enrol/
Ви морате редовно да ажурирате ваше податке 
у бирачком списку.

Када треба да гласам?
Гласајте безбедно. Гласајте раније. 
На овогодишњим изборима, подстичемо све 
грађане да гласање обаве раније. Гласање 
ће бити отворено три недеље, сваки дан, 
од 28. септембра до 17. октобра. 
Овај продужени период гласања помоћи ће да 
се друштвена заједница и службена лица на 
бирачким местима заштите од COVID-а.

У свим бирачким центрима ће се примењивати 
физичко растојање и строге хигијенске мере да 
би се још више повећала заштита од COVID-а. 
Организатори избора се и даље руководе 
најновијим здравственим саветима који се 
примењују у борби против COVID-19.
Информације о времену и месту гласања 
ће се свакодневно постављати на вебсајт 
Elections ACT, www.elections.act.gov.au током 
целокупног трајања избора. На основу тих 
информација моћи ћете лако да одлучите када 
ће вам бити најзгодније да гласате. 

Где треба да гласам?
Списак бирачких центара и када су 
отворени ћете наћи на:

• www.elections.act.gov.au 
• Ако позовете Elections ACT на (02) 6205 0033. 
• У брошури која се поштом шаље свим 

домаћинствима у АСТ-у. 

Како треба да гласам?
Треба да одете у бирачки центар између 
28. септембра и 17. октобра 2020. 
Службено лице треба да обележи ваше име 
у бирачком списку.
Добићете гласачки листић или можете да 
гласате преко компјутера који се налази на 
бирачком месту. Компјутерско гласање има 
упутства на 12 различитих језика укључујући 
и српски.
Идите иза заклона за гласање и гласајте тајно.

Одобрио Damian Cantwell AM у име ACT Electoral Commission.

Гласајте раније и гласајте 
безбедно од понедељка, 
28. септембра

Раније гласање је на 
располагању свим 
бирачима у ACT-у

Физичко растојање и строге 
хигијенске мере се примењују 
на свим гласачким местима.

www.elections.act.gov.au
02 6205 0033
elections@act.gov.au
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Како треба да попуним гласачки 
листић?
Упишите број 1 у квадратић поред имена 
кандидата који представља ваш први избор.
Упишите број 2 у квадратић поред имена 
кандидата који представља ваш други избор.
Упишите бројеве 3, 4 и 5 поред имена кандидата 
који представљају ваше наредне изборе.
Ако желите, можете да попуните све квадратиће 
уписивањем бројева 6, 7, 8, 9, 10, итд.
Квадратиће немојте да обележавате квачицама 
или крстићима. 
Ако вам је потребна помоћ, замолите пријатеља, 
рођака или службено лице на бирачком месту 
за помоћ.

Да ли могу да гласам 
електронски?
Да, у центрима за раније гласање. 

Упутства за гласање постоје на различитим 
језицима на екрану компјутера.

За кога треба да гласам?
Гласајте за кандидате за које сматрате да ће 
најбоље заступати ваше интересе.

Где могу да пронађем 
информације о кандидатима?
Потражите информације о кандидатима 
и странкама на њиховим вебсајтовима, 
у новинама, на телевизији и радију, као и у 
вашем поштанском сандучету током неколико 
недеља које претходе изборима.
Кандидатима и политичким странкама можете 
и директно да се обратите и затражите од њих 
информације о њиховим политикама.
Политичко оглашавање, укључујући картице 
о начину гласања је забрањено у кругу од 
100 метара од бирачких места. Испланирајте 
унапред како ћете гласати.
Списак кандидата за 2020. годину ће бити 
објављен на вебсајту Elections ACT после 
12 часова, поднева, 24. септембра 2020. 
Веб страница са именима кандидата и њиховим 
изјавама ће се ускоро након тога такође 
поставити на вебсајт Elections ACT. 

Ballot Paper   Election of 5 Members   2016 Legislative Assembly for the Australian Capital Territory

A B C D E F

Candidate
FIVE

Candidate
FIVE

Candidate
FIVE

Candidate
ONE

Candidate
TWO

Candidate
THREE

Candidate
FOUR

PARTY 6 UNGROUPED

Electorate of Yerrabi
Number five boxes from 1 to 5 in the order of your choice

You may then show as many further preferences as you wish by writing numbers from 6 onwards in other boxes

PARTY 1 PARTY 2 PARTY 3 PARTY 4 PARTY 5

Candidate
ONE

Candidate
TWO

Candidate
THREE

Candidate
FOUR

Candidate
ONE
INDEPENDENT

Candidate
TWO

Candidate
ONE

Candidate
TWO

Candidate
THREE

Candidate
FOUR

Candidate
THREE
INDEPENDENT

Candidate
FOUR
PARTY 7

Candidate
FOUR

Candidate
ONE

Candidate
TWO

Candidate
THREE

Candidate
FOUR

Candidate
ONE

Candidate
TWO

Candidate
THREE

Candidate
ONE

Candidate
TWO

Candidate
THREE

 Remember, number at least five boxes from 1 to 5 in the order of your choice
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Како да гласам ако не могу да 
одем на гласачко место на дан 
одржавања избора?
Током тронедељног периода гласања можете 
да гласате у центру за раније гласање. Локације 
центара и када су отворени ћете наћи на 
www.elections.act.gov.au 
Ако не можете да одете у центар за гласање, 
можете да се пријавите за гласање поштом:
• онлајн, на вебсајту Elections ACT 

www.elections.act.gov.au; или
• ако позовете Elections ACT на 6205 0033
Центри за гласање у другим државама
Гласање ће бити на располагању и у неким 
изборним канцеларијама других држава 
и територија у периоду од 28. септембра до 
петка, 16. октобра. Позовите Elections ACT 
на 6205 0033 за локације и радно време тих 
канцеларија.

Какву помоћ за приступ 
Elections ACT пружа 
гласачима са 
инвалидитетом?

Брошуре са информацијама о изборима се 
шаљу свим домаћинствима, а на вебсајту 
Elections ACT-а, као и у државним библиотекама 
у АСТ-у су на располагању и у аудио формату 
на енглеском. 
Приступ за особе са инвалидитетом бирачким 
местима је назначен. Бирачка места са 
приступом за особе са инвалидитетом ћете 
наћи на вебсајту Elections ACT.
Сва бирачка места имају заклоне за гласање 
за особе у инвалидским колицима.
Гласачи са оштећеним видом могу 
електронским путем самостално да гласају 
у центрима за раније гласање. 
У свим бирачким центрима су на располагању 
увеличавајућа стакла/плоче.

Гласачи са ограниченом покретљивошћу 
могу да се региструју за гласање поштом 
(General Postal Voter). Након регистрације ће 
се регистрованим гласачима за све наредне 
изборе аутоматски послати обавештење за 
гласање поштом.

Како могу да се кандидујем?
Контактирајте Elections ACT за информативну 
брошуру или је преузмите са вебсајта 
Elections ACT.

Да ли желите да добијете 
више информација? 
Контактирајте нас
Elections ACT жели да што више људи 
има приступ информацијама, услугама 
и гласачким местима. 

Вебсајт – www.elections.act.gov.au
Eлектронска пошта – elections@act.gov.au
Телефон – (02) 6205 0033
Служба за превођење и тумачење (TIS) – 131 450
Национална релејна служба (NRS) –  
позовите 13 36 77. 
Тражите (02) 6205 0033.

Одобрио Damian Cantwell AM у име ACT Electoral Commission.


