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SERBIAN

Застаните и размислите
Проверите извор на овим савезним изборима
За време одржавања савезних избора, дели се велика количина информација  
чија је сврха да изврше утицај на гласање бирача. Важно је да размислите  
о ономе што видите, чујете или прочитате. Ако неке информације код вас 
изазивају сумњу, треба да поставите одређена питања која ће вам помоћи  
да формирате сопствено мишљење и донесете сопствену одлуку. 

Ваша улога као бирача
Застаните и размислите да ли су информације:

Поуздане 
Да ли су из поузданог или  
препознатљивог извора?  
Да ли вам је познат извор информација? Да ли 
оне потичу из акредитоване медијске агенције 
или верификованог налога за друштвене медије? 
Изборни закони не регулишу истинитост 
комуникације.

Актуелност 
Када су објављене те информације?
Ако је неки пост/чланак подељен данас,  
то само по себи не значи да је још увек  
актуелан. Увек проверите оригинални извор  
и датум објављивања. 

Безбедност 
Да ли би то могла да буде превара?
Ако сумњате у извор или садржај који се 
саопштава на друштвеним медијима или 
дигиталним платформама, важно је да пажљиво 
размислите пре него што их прихватите.

Када је то могуће, требало би да проверите 
контакт податке извора тих информација.

Улога АEC
Аустралијска изборна комисија (AEC) је независно 
тело задужено за спровођење савезних избора. 
Улога АEC је да:

Пружи поуздане информације  
о изборном процесу
АEC ће омогућити лак приступ информацијама 
о упису, гласању или кандидовању преко својих 
огласних кампања, вебсајта, контакт центра и 
налога за друштвене медије.

Ако дође до објављивања нетачних информација 
о тим изборним процесима, АEC ће предузети 
потребне мере да их исправи. Осим ових 
изборних процеса, АEC није надлежна за проверу 
истинитости изборних комуникација. 

Проверава одобрења за изборне комуникације
Одређене изборне комуникације морају да буду 
одобрене да би вам помогле да сазнате извор  
тих информација. Када АEC прими жалбе, она 
покреће истрагу изборних комуникација које нису 
одобрене на одговарајући начин.  
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