Листа чињеница 3: О гласању (државни избори)
Листа чињеница 3: О гласању (државни избори)
У Западној Аустралији, постоје два дома у Парламенту.

Serbian/Срп

Serbian/Српски

У Западној
постоје два дома
у Парламенту.
Доњи
дом Аустралији,
се зове Законодавна
скупштина.
Има 59 чланова.
Доњи дом се зове Законодавна скупштина. Има 59 чланова.

Сваки члан је изабран да представља један од 59 изборних округа.
Сваки члан је изабран да представља један од 59 изборних округа.

Горњи дом се зове Законодавно веће.
Горњи дом се зове Законодавно веће.

Има 36 чланова, шест изабраних чланова за сваки од шест изборних подручј
Има 36 чланова, шест изабраних чланова за сваки од шест изборних подручја.

Гласате
закандидате
кандидате
ће представљати
округ
или подручје
у коме живит
Гласате за
којикоји
ће представљати
округ или
подручје
у коме живите.
Победници
постају
изабрани
чланови.
Победници постају
изабрани
чланови.
За време
избора,
гласате
за онога
ко ће да
За
времеопштих
општих
избора,
гласате
за онога
ковас
ћепредставља:
да вас представља:
 у Законодавној скупшини за ваш округ
 у Законодавној скупшини за ваш округ
 у Законодавном већу за ваше подручје.



у Законодавном већу за ваше подручје.

За гласање, добићете два гласачка листића.

За гласање, добићете два гласачка листића.

Мањи, бели гласачки листић је за Законодавну скупштину (ваш округ).

Мањи,Прочитајте
бели гласачки
листић је за Законодавну скупштину (ваш округ).
инструкције пажљиво.
Прочитајте
инструкције
пажљиво.
Користите
само
бројеве.
Почевши
са бројем
‘1’, нумеришите све квадратиће по вашем избору.
Користите
само бројеве.
Већи, обојени гласачки листић је за Законодавно веће (ваше подручје).

Почевши са бројем ‘1’, нумеришите све квадратиће по вашем избору.

Прочитајте инструкције пажљиво.

Већи, обојени гласачки листић је за Законодавно веће (ваше подручје).
Користите само бројеве.

Прочитајте инструкције пажљиво.

Имате два избора за обележавање гласачког листића.

Користите само бројеве.

Можете да упишете број ‘1’ у квадратић поред партије или групе по
вашем избору, изнад линије

Имате два избора за обележавање гласачког листића.
или

испод линије.

или

У свако доба можете да затражите помоћ од службеног лица.

About voting State ‒ Serbian

Можете да упишете број ‘1’ у квадратић поред партије или групе по
Можете
нумеришете
квадратиће по редоследу вашег избора,
вашемда
избору,
изнадсве
линије

Можете да нумеришете све квадратиће по редоследу вашег избора,
испод линије.

Постаните кандидат

Serbian/Српски

Да бисте постали кандидат, морате бити уписани у списак за гласање.
Видите ‘About enrolling’ (О упису) за више информација о уписивању.
Да бисте се кандидовали треба да:




попуните образац
дате све тражене информације
платите депозит.

Свота депозита зависи од тога да ли се кандидујете за државне, федералне
или локалне изборе.
Можете да се кандидујете независно или као члан политичке партије или групе.

About voting State ‒ Serbian

За више информација, посетите www.elections.wa.gov.au или позовите 13 63 06
или (08) 9214 0400 за међудржавне позиве.

