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Услуги за семејства, млади и деца  

 
Здравје на мајки, деца и вакцинираое  

Опщтината распплага сп 10 Центри за здравје на мајки и Центри за здравје на деца. Услугите за 

здравје на мајки и деца се бесплатни за сите семејства вп Опщтината за деца пд радаое дп 

ушилищна впзраст. Медицинска сестра мпже да гп прати напредуваоетп на растеоетп на дететп 

за да вппши билп какви прпблеми кпи мпже да се јават и кпи брзп мпже да се испитаат. 

Медицинска сестра мпже да пружа и спвети и ппдрщка за здравствени прпблеми кај децата, 

мајките и семејствата и рпдителствптп.  

Медицинска сестра за здравје на мајки и деца мпже да ве ппсети вас и ващетп дете на следните 

клушни впзрасти: дпмащна ппсета кпга дететп е пкплу една недела старп, пптпа прегледи вп 

центарпт на 2, 4 и 8 неделна впзраст; 3, 4 ,8, 12 и 18 месешна впзраст; и на 2 и 3.5 гпдищна впзраст. 

Медицинската сестра ќе ве кпнтактира за да ја прганизира дпмащната ппсета. 

Центарпт за здравје на мајки и деца ракпвпди и две клиники за дпеое за ппдрщка на мајките сп 

прпблемите при дпеоетп. 

Акп сакате да закажете спстанпк или да гп смените спстанпкпт вп центарпт или клиниката за 

дпеое јавете се на нащата служба за закажуваое на 9932 1300.  

Службата прганизира и сесии вп некпи пд центрите. Вие не треба да закажете. За ппвеќе 

инфпрмации јавете се на 9932 1300.  

Акп сакате да разгпварате сп медицинска сестра, нащата служба за закажуваое ќе ги земе ващите 

ппдатпци и сестра ќе ви се јави..  

Акп сакате да разгпварате сп медицинска сестра впн рабптнп време, јавете се на 24-та линија за 

Здравје на мајки и деца на 132 229.  

Акп ви треба медицински спвет кпнтактирајте гп ващипт семеен лекар или ппјдете дп најблиската 

бплница.. 
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Вакцинираоетп гп защтитува ващетп дете пд некпи бплести и ние им преппрашуваме на сите 
рпдители да ги вакцинираат децата. Опщтината прганизира брпјни сесии за вакцинираое секпј 
месец вп Центрите за дравје на мајки и деца низ Опщтината и ппвеќе вешерни сесии вп други 
пбјекти на Опщтината. Местата се наведени на интернет страната на Опщтината ппд прпграмите за 
вакцинираое.  

Сесиите се бесплатни  и нема пптреба да се закажува. Сестрата пд Центарпт за здравје на мајки и 
деца ќе разгпвара за прпграмата за вакцинираое сп вас при ппсетата на дететп на пкплу 4 
ненеделна впзраст. 

Акп имате некпи пращаоа, ве мплиме јавете се на службата на Опщтината за вакцинираое на 
9932 1000.  

 
Услуги за деца  

Грижата за деца е услуга каде квалификуван перспнал се грижи за децата кпга рпдителите се на 

рабпта, пбразпвание или имаат други пбврски. Опщтината прганизира редица услуги за грижа за 

децата. Сите пвие служби врабптуваат прпфесипнални, квалификувани и искусни врабптени кпи 

пружаат виспкп квалитетна услуга и пбразпвание за децата. Децата ќе бидат вклушени вп разлишни 

активнпсти и искуства, внатре и надвпр, за испплнуваое на нивните пптреби за ушеое и развпј.  

Дпмашна дневна грижа е услуга за грижа на деца пд радаое дп 13 гпдищна впзраст. Грижата се 

пбезбедува вп дпмпвите на згрижувашите. Се нудат флексибилни шаспви за целпдневна или грижа 

за некплку шаспви вп денпт, пред и пп ушилищните шаспви и грижа за време на ушилищните 

распусти. Опщтината врщи детална селекција при врабптуваоетп на згрижувашите пред истите да 

се регистрираат и пптпа пбезбедува ппстпјана кпнтрпла и ппдрщка. Ова вклушува ппсета на 

згрижувашите на секпи две недели.  

Има два центри за згрижуваое на деца, вп Altona Meadows и Altona North кпи пбезбедуваат 

згрижуваое преку цел ден за деца пд радаое дп пет гпдищна впзраст. И двата центри рабптат пд 

ппнеделник дп петпк, пд 7.00 дп 18.00 шаспт. Се служи дпмащна, здрава храна а се даваат и 

ужинки дпдека децата се вп градинка. 

Целпдневната грижа се наплаќа. Владата на Австралија пбезбедува финансиска ппмпщ за 

семејствата кпи се квалификуваат. Секпја услуга има списпк на шекаое и важнп е да се пријавите 

кплку щтп е мпжнп ппранп. Акп се пслпбпди местп, семејствата треба да се пријават вп градинката 

пред дететп да заппшне да пди вп градинка.   

Градинката за Ппвремена грижа вп Altona Meadows рабпти шетири шаса вп шетвртпк и петпк 

наутрп самп за време дпдека трае ушилищтетп. Градинката се напда вп Altona Meadows Community 

Centre.  

Ппвремената грижа нуди грижа пд време на време или пп пптреба. Се наплаќа пп дете пп сесија. 

Се дава утринска ужинка; семејствата пбезбедуваат рушек за децата.   
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За да дпзнаете ппвеќе за билп кпи пд пвие услуги или да дпзнаете ппвеќе за тпа какп да станете 

згрижуваш, јавете се на 9932 1000.    

 

 

Градинки и Групи за играое   

Вп градинката, ващетп дете ќе уши, ќе развива сппспбнпсти и ќе си игра вп една безбедна и среќна 

пкплина, ппд ракпвпдствп на ушител/ка. Најважнп пд се, ващетп дете ќе уши какп ефикаснп да 

стекнува знаеоа да ги развива и прпщирува сппспбнпстите за кпмуницираое, да стекнува 

сампдпверба, да уши да биде креативнп и да развива сппспбнпсти кпи ќе му ппмпгнат вп 

транзицијата за в ушилищте.   

Ппшнувајќи пд 2014 сите градинки за деца ппстари пд шетири гпдини ќе пбезбедуваат 15-шаспвна 

прпграма секпја недела, секпја градинка ќе има свпј расппред.  

Опщтината гп кппрдинира запищуваоетп за шетиригпдищниците вп ппщтината. Фпрмуларите 

мпже да се симнат пд интернет страната на Опщтината или да се ппдигнат пд канцелариите на 

Опщтината или пд градинките.   

Пптпплнетите фпрмулари, заеднп сп кппие пд паспщ или извпд на рпдени и билп кпј друг 

дпкумент треба да се испратат или пднесат вп Опщтината. Треба да се плати и такса за 

ппднесуваое. Такса не се плаќа акп имате здравствена картишка. Вие мпже да гп пријавите дететп 

вп секпе време ппсле негпвипт втпр рпденден. 

Акп се распращувате за градинка за тригпдищници, пријавите мпра да се ппднесат директнп вп 

градинката. 

Ппдатпци за градинките за три и шетири гпдищници ќе најдете на интернет страната на Опщтината 

на www.hobsonsbay.vic.gov.au  

 

Групите за играое им пружаат на рпдителите и згрижувашите мпжнпсти да сретнуваат нпви луде, 
да се ппдржуваат и да разменуваат идеи. Тие им пвпзмпжуваат на бебиоата, малите деца и 
предушилищните деца да се дружат дпдека играат и ушат заеднп. 

Групите за играое вп заедницата се прганизирани и впдени пд страна на рпдителите. Опщтината 
ракпвпди и некплку групи за играое за семејства сп деца на впзраст пд 12 дп 36 месеци. Овие 
групи имаат ракпвпдител на групата кпи им ппсакува дпбре дпјде на семејствата, им пружа 
инфпрмации на рпдителите и им ппмага при прганизираое на активнпстите на групата.   

Акп сакате да дпзнаете ппвеќе за групите за играое, јавете се на тимпт за Early Years. 

Интернет страната на Playgroup Victoria има и деталји за групте за играое вп Hobsons Bay. 

http://www.hobsonsbay.vic.gov.au/
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Услуги за млади  

Услугите за млади пбезбедуваат редица услуги и прпграми за млади луде на впзраст пд 12 дп 25 

гпдини кпи живеат, рабптат или студираат вп Hobsons Bay.  

Услугите за млади нудат прпграма за време на училишните распусти наменета за млади луде на 

впзраст пд 12 дп 17 гпдини или кпи се пд 7 дп 12 гпдина на ушилищте. Се нудат редица на 

пристапни активнпсти. Овие активнпсти мпже да бидат пд гледаое филмпви и рушек, кашуваое пп 

карпи, сурфаое дп екскурзии пкплу Мелбурн. Се нудат шетири места за спбираое на децата за да 

се ппмпгне сп превпзпт. Овие места се Newport, Brooklyn, Seabrook и Laverton. Резервации за 

прпграмите за време на ушилищните распусти мпже да се прават две недели пред ушилищните 

распусти и младите мпра да бидат пријавени пред да се плати вп Hobsons Bay Civic Centre..  

Услугите за млади пбезбедуваат и бесплатна и дпверлива услуга за Спветуваое. Спветуваоетп им 

дава на младите луде прилика да разгпвараат и да им се ппмпгне сп пращаоа кпи ги засегаат вп 

живптпт вп една безбедна пкплина и сп прпфесипнални лица.  Младите луде избираат да 

ппсетуваат спветуваое пд разлишни пришини какп на пример заради пптещкптии вп семејствптп, 

пднпси, пбразпвание, сексуалнпст, стрес, сампдпверба и друщтвени прпблеми; други дпадаат 

самп за разгпвпр. 

Услугите за млади прганизираат два прпграми за млади ппсле училишните часпви за млади на 

впзраст пд  12 дп 17 гпдини. Прпграмите се бесплатни и целпснп надгледувани пд страна на 

ракпвпдителите на Услугите за млади.. 

Активнпстите мпже да вклушуваат играое тенис, игри на wii, игри на play station, air hockey, игри сп 

табла и рабптилници какп грншарствп, хула хпп танцуваое, музика сп DJ и други натпревари. Истп 

така, се пбезбедуваат здрави ужини. 

Прпграмите за млади ппсле ушилищните шаспви се ракпвпдени пд Altona Meadows Library и 

Learning Centre, 2 Newham Way, Altona Meadows вп втпрниците вп ппладневните шаспви за време 

на ушилищните месеци пд 16.00 дп 18.00 шаспт и вп Altona North Community Library, на пгплпт пд 

Millers и Mc Arthurs Roads, Altona North вп петпците пппладне за време на ушилищните месеци пд 

16.00 дп 19.00 шаспт.  

За ппвеќе инфпрмации за билп кпи пд ппрпграмите за млади јавете се на 9932 4000 или на 

бесплатната линија на 1800 11 11 00. Или, испратете е-ппщта на adminys@hobsonsbay.vic.gov.au, 

ппјдете на интернет страната на Опщтината на www.hobsonsbay.vic.gov.au/youngpeople или 

www.facebook.com/hobsonsbayyouthservices 

mailto:adminys@hobsonsbay.vic.gov.au
http://www.hobsonsbay.vic.gov.au/youngpeople
http://www.facebook.com/hobsonsbayyouthservices
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Услуги за ппстари и пнесппспбени   

Hobsons Bay City Council пружа низа услуги за ппдрщка на ппстарите луде и лудетп сп 
пнесппспбенпсти за да прпдплжат да бидат активни и независни и да прпдплжат да живеат вп 
свпите дпмпви кплку щтп е мпжнп ппдплгп. Опщтината има за цел и да ги ппдржува лудетп кпи се 
грижат за шленпви пд нивните семејства. 

 
Вп зависнпст пд ващите пптреби, ние мпже да ви ппмпгнете вп куќата. Акп е пптребнп, ние ќе 
рабптиме сп вас да ја пдржуваое куќата шиста и безбедна и сп пснпвни рабпти за пдржуваое вп 
куќата и надвпр пд неа. 
 
Ние мпже да ви ппмпгнеме и здравп да се храните ппмагајќи ви при пазаруваоетп, да рабптиме 
сп вас при ппдгптпвка на храната, или сп субвенципнираое на пбрпци набавени пд пвластени 
кафулиоа, пензипнерски центри или исппрашани дпма кај вас. 
 
На лудетп мпже да им треба ппмпш да излезат надвпр. Ние мпже да ве упатиме на ппределени 
групи или прганизации за да ппјдете на места каде сакате да ппјдете и да правите активнпсти кпи 
ги сакате вп заедницата. 
 
Нашите услуги мпже да им ппмпгнат на лудетп да се грижат за себе си. На некпи луде им треба 
ппмпщ да се истущираат и да се пблешат. 
 
Услугите се наменети за да им ппмпгнат на негувателите да се пдмпрат пд грижата за некпгп 
преку активнпсти дпма или вп заедницата или сп престпј преку нпќ. 
 
Нащипт тим ќе ја дискутира ващата ситуација сп вас. Некпи луде бараат самп инфпрмации, дпдека 
други сакаат некпј да разгпвара за тпа кпи мпжнпсти се распплпживи кпи најдпбрп ќе им 
ппмпгнат..   
 
Овие инфпрмации ќе пстанат приватни и дпверливи. 
  
Вп зависнпст пд тпа щтп е важнп за вас и щтп е распплпживп, вам мпже да ви требаат услуги кпи 
ние ги пружаме и врски сп други услуги и групи. 
 
Некпгащ нащата ппдрщка мпже да биде за краткп време дпдека да се шувствувате ппдпбрп. 
Некпгащ нащата ппдрщка ќе биде ппстпјана. Мпже да се прпмени сп текпт на времетп какп 
ващите пкплнпсти се менуваат. Акп сакате ппвеќе ппдатпци јавете се на Community Care 
Department на 9932 1530 и ппбарајте гп нашипт Intake Officer. 
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Данпци, лпкални закпни и казни 

Данпци  

Опщтинските данпци ги плаќа секпј сппственик на импт вп Hobsons Bay, а се пресметуваат врз 

пснпва на вреднпста на имптпт. Прихпдпт пд данпците се кпристи за финансираое на услуги и 

пбјекти вп Опщтината. 

Данпците се плаќаат за перипд пд 1. Јули дп 30. Јуни. Данпците се плаќаат на шетири рати – на 30. 

Септември, 30. Нпември, 28. Февруари и 31. Мај секпја гпдина. Сметки за ппследпвателните рати 

се испраќаат пред рпкпт за плаќаое на секпја рата. 

Затезна камата се наплаќа на неплатените изнпси и акп некпј изнпс пстане неплатен мпже да се 

испрати на агенција на принудна наплата.   

Ппстпјат ппвеќе нашини за плаќаое на данпците – изберете гп нашинпт кпј најмнпгу ви пдгпвара.. 

1. BPay кпристејќи интернет или плаќаое пп телефпн. 

2. Лишнп вп ппщта. 

3. Преку Post billpay кпристејќи кредитна картишка преку телефпн или на линија. 

4. Преку BPoint (самп сп кредитна картишка) преку телефпн или преку интернет страната на 

Опщтината на – www.hobsonsbay.vic.gov.au  

5. Лишнп вп Hobsons Bay Civic Centre – 115 Civic Parade, Altona.  Рабптнптп време е пд 

ппнеделник дп петпк пд 8.00 дп 17.00 шаспт (псвен државни празници). 

6. Испратен шек пп ппщта или ппщтенска испратница сп пари, наплатливи дп Hobsons Bay City 

Council, PO Box 21, Altona, 3018. 

7. Преку директнп пдбиваое пд ващата шекпвна или щтедна сметка. Одбиваоата мпже да 

бидат на шетири месеци, месешни или на две недели. Фпрмулар бараое ќе дпбиете акп се 

јавите на Rates Department на 9932 1000. 

Акп имате финансиски пптещкптии да ги плаќате данпците, јавете се на Опщтината на 9932 1000 за 

да дпгпвприте алтернативни нашини. 

Акп живеете вп Hobsons Bay и имате пензипнерска картишка за пппуст, мпже да ви следува пппуст 

на данпците. Пппусти не им следуваат на имателите на здравствени картишки. Фпрмулари ќе 

најдете вп Опщтината на 115 Civic Parade, Altona. 

Лпкални закпни  

Лпкалните закпни се дпнесени за защтина на јавнптп здравје и безбеднпст вп Опщтината. Тие се 
дпнесени  за да се пбезбеди ппстапките на ппединци и групи да немаат негативни ппследици на 
пстатпкпт пд заедницата. 

http://www.hobsonsbay.vic.gov.au/
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Ние имаме брпјни лпкални закпни вп ппщтината. Тие регулираат рабпти какп: 

 дпзвпли за паркираое; 

 pегистрација на живптни; 

 oгранишуваоа за исфлаое на смет  

 Непријатнпсти и бушава; и   

 Испущтаое на гаспви и шад. 
 

Вп зависнпст пд прирпдата на прекрщпкпт, казните мпже да бидат дп $2000 акп е пресуденп вп 
Magistrates Court.. 

Ппвеќе инфпрмации за најшестите видпви казни ќе најдете на интернет страната на Опщтината на  

www.hobsonsbay.vic.gov.au или акп разгпварате сп некпј пд нащите службеници. 

Акп сакате да ппднесете жалба за некпј прпблем какп куше щтп лае, грди импти, птпадпци, 
напущтени впзила, прптивзакпнскп паркираое и тн. јавете се на Customer Service на 9932 1000 пд 
ппнеделник дп петпк пд 8.00 дп 17.00 шаспт, или мпже да испратите е-ппщта на 
customerservice@hobsonsbay.vic.gov.au 
 
Акп имате итен прпблем кпј не мпже да шека дп следнипт рабптен ден мпже да се јавите на итната 
служба на Опщтината кпја рабпти ппсле редпвнптп рабптнп време на 9947 4685. Акп пптребата е 
медицинска, за пплицијата или прптивппжарната служба јавете се на 000. 

 

Дпзвпли за паркираое  

Hobsons Bay City Council нуди дпзвпли за паркираое за жителите.  

Дпзвпли за паркираое пд машини им пвпзмпжуваат на жителите бесплатнп да паркираат на 
места каде има мащини за паркираое вп делпви на Nelson Place и The Esplanade вп Williamstown, 
иакп пгранишуваоетп на времетп сепак ппстпи. Овие дпзвпли не мпжат да се кпристат вп зпни 
каде е пптребна дпзвпла, други делпви сп пгранишенп паркираое или на рампите за брптшиоа. 
 
Кпмерцијалните бизниси мпже да бараат самп една дпзвпла за паркираое пд мащина за 
паркираое. 
 
Дпзвпли за паркираое за жители се издаваат на жителите кпи живеат на улица сп пгранишенп 
дпзвпленп паркираое. Вие мпра да ја истакнете дпзвплата за паркираое на щпферщајбната пд 
автпмпбилпт. Дпзвплата ви пвпзмпжува да паркирате на дел пд улицата какп щтп е наведенп на 
дпзвплата или на следната најблиска улица. Тпа ви пвпзмпжува да паркирате ппдплгп пд 
временскптп пгранишуваое на знаците за паркираое вп пбласта. Дпзвплата не пвпзмпжува да се 
паркира на места забранети за паркираое, какп щтп се "Забранетп застануваое” или “Зпна за 
тпвареое", и дпзвплата не гарантира дека ќе има слпбпднп местп за паркираое на улица. 
 
Дпзвплите за паркираое за жители дпзвплуваат и жител да паркира бесплатнп на места сп 
мащина за издаваое билети за паркираое, медутпа временските пгранишуваоа и ппнатаму 
ппстпјат. 

http://www.hobsonsbay.vic.gov.au/
mailto:customerservice@hobsonsbay.vic.gov.au
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Вие мпже да ппднесете бараое за издаваое дпзвпла за паркираое за жител на интернет страната 

на Опщтината на www.hobsonsbay.vic.gov.au или мпже да гп симнете фпрмуларпт и да гп 

ппднесете лишнп вп канцелариите на Опщтината. 

Акп имате бплест или пнесппспбенпст вие мпже да барате дпзвпла за паркираое за инвалиди. 
Фпрмуларпт мпже да гп симнете пд нащата интернет страна. Бараоетп мпра да биде пптпплнетп 
заеднп сп ващипт лекар, пптпа мпже да гп испратите дп Hobsons Bay City Council, PO Box 21, Altona, 
3018. 
 

Казни и какп да се пбжалат   

Какп впзаш сп дпзвпла пд вас се пшекува да ги ппзнавате знаците и пгранишуваоата за паркираое 
и да ги ппшитувате вп секпе време. Акп не ги ппшитувате знаците мпже да бидете казнети. Акп 
казната не се плати мпже да има дпдатни трпщпци и судска ппстапка. 

Казна мпже да се плати на интернет кпристејќи гп Maxi Bill Pay системпт за плаќаое на линија. 
Ппјдете на www.maxi.com.au Казна мпже да платите и акп ппјдете лишнп вп канцелариите на 
Опщтината. 
 
Акп сметате дека не треба да ја платите казната мпже да барате внатрещнп преразгледуваое на 
казната. 
 
Да ја пспприте казната вие мпже да: 

 ппднесете бараое на интернет; 

 птпешатите фпрмулар и да гп испратите пп ппщта дп нас; или  

 да испратите писмп дп нас сп бараое да се преиспита казната. 
 
Акп сакате да ни испратите писмп, треба да ги вклушите следните ппдатпци: 

 ващетп име и презиме и адреса; 

 брпјпт на казната; 

 ппис на прекрщпкпт наведен на дпкументпт; 

 регистерскипт брпј на ващипт автпмпбил; 

 пбјаснуваое зпщтп сметате дека не би требалп да ја платите казната; и 

 распплпживи дпкументи какп дпказ. 
 
Писмата треба да се испраќаат дп Hobsons Bay City Council, PO Box 21, Altona VIC 3018. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hobsonsbay.vic.gov.au/
http://www.maxi.com.au/
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Регистрација на живптни  

Сппред закпните на државата сите машки и кушиоа ппстари пд три месеци мпра да бидат 
регистрирани вп Опщтината. Регистрација на дпмащните миленици е закпнскп бараое и вие мпже 
да бидете казнети акп гп прекрщите. Медутпа, има мнпгу дпдатни пришини да ги регистрирате 
дпмащните миленици: им ппмагате на нащите врабптени да вратат изгубени живптни на нивните 
сппственици, испитуваое на ппплаки за кушиоа кпи лаат или напади пд кушиоа, пдржуваое на 
згрижувалущта за кушиоа и тн. 

Кушиоата и машките мпже да се регистрираат акп ппјдете лишнп вп Civic Centre и разгпварате сп 
Customer Service Officer. Фпрмуларите за регистрација ќе ги најдете на интернет страната на 
Опщтината на www.hobsonsbay.vic.gov.au  Прпдплжуваое на регистрациите се врщи дп 10. Април 
секпја гпдина. 

Се плаќа гпдищна такса за регистрација на живптните; имателите на пензипнерска картишка имаат 
пппуст. Сп регистрацијата живптнптп ќе дпбие таблишка кпја ќе треба да ја нпси ппстпјанп. Акп 
живптнптп се изгуби леснп ќе се идентификува сп таблишката и ќе се врати на сппственикпт. Оваа 
таблишка мпже да се кпристи дпдека е живп живптнптп. Акп се изгуби, ќе се издаде друга.  

Сппред државните закпни на сите живптни мпра да им се вгради микрпшип при првата 
регистрација.  

 

Смет, рециклираое, урбанп планираое и градежни дпзвпли  

 
Смет и рециклираое   

Услугите на Опщтината за спбираое на смет вклушуваат: 

 неделнп спбираое на сметпт вп 120 литарски канти сп темнп зелен капак; 
 двпнеделнп спбираое вп садпвите за рециклираое, хартија и картпн пд ппгплемите 240 

литарски канти сп зелен капак; 
 двпнеделнп спбираое (пп избпр) на птпадпци пд градините вп 240 или 120 литарски канти сп 

светлп зелен капак; и  
 еднп спбираое вп финансиската гпдина на предмети пд куќите. 

 
Вп кантите сп жплт капак мпже да се ставаат следните рабпти:: 

 стаклени тегли и щищиоа; 

 пластишни щищиоа и садпви; 

 алуминиумски и метални кпнзерви, спрејпви, фплии; 

 картпни пд млекп и спкпви; 

 весници, магазини и картпнски кутии; 

 тенчериоа и тави; и  

 пластишни играшки. 

http://www.hobsonsbay.vic.gov.au/
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Вп канттите сп зелен капак за птпадпци пд градините мпже да ги ставите следните рабпти: 

 трева и кпрпв; 

 птсешпци при кастреое; 

 лисја; и  

 мали гранки. 
 

Да дпбиете канта за птпадпци пд градината јавете се на Опщтината.  

Расппред сп денпвите кпга се спбираат кантите за смет, рециклираое и птпадпци пд градините ќе 

најдете на интернет страната на Опщтината на www.hobsonsbay.vic.gov.au или акп им се јавите. 

Опщтината пбезбедува и еднп спбираое на предмети пд куќите вп финансиската гпдина. Вие 

мпра да ја кпнтактирате Опщтината за да дпгпвприте датум за спбираое. 

Предметите кпи мпже да се земат се: 

 мебел; 

 бпјлери за впда;  

 мащини за миеое садпви; 

 фрижидери; 

 мащини за переое садпви; 

 системи за ладое; и  

 дущеци. 

 
За ппвеќе инфпрмации и други пращаоа јавете се на Опщтината. 

Урбанп планираое и градежни дпзвпли   

 
Ппстпјат правила и закпни кпи ппределуваат дали е пптребна планска дпзвпла пред да заппшнете 

изградба на пбјект вп Hobsons Bay. Пред да даппшнете сп нпв бизнис, да гп преместите ппстпјнипт 

бизнис, ппставите знак за ващипт бизнис, изградите или прпщирите пбјект или изградите станпви, 

вие мпже да треба да барате планска дпзвпла пд Опщтината.  

Акп дпбиете известуваое за бараое за планска дпзвпла, тпа знаши ппстпи предлпг за изградба на 

пбјект дп ващипт импт. Вие мпже да ги разгледате планпвите и инфпрмациите за предлпженипт 

пбјект вп Опщтината, или на интернет. Вие мпже и да гп кпнтактирате пдделениетп за урбанп 

планираое за ппвеќе инфпрмации за предвиденипт пбјект. Акп сакате да ппднесете пригпвпр 

мпра тпа да гп стприте на писменп. 

Акп сакате да градите на ващипт импт вие мпра да ппбарате градежна дпзвпла пред да заппшнете 
сп рабптите. Градежните дпзвпли се пптребни за разлишни градби, какп щтп се: 

http://www.hobsonsbay.vic.gov.au/
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 нпви куќи;  
 дпградби и измени;  
 настрещници за впзила дппрени дп куќата и веранди;  
 гаражи;  
 предни пгради пд тули или дрвп; и  
 индустриски и кпмерцијални прпекти. 

Сппред градежните закпни, некпи градежни рабпти се сметаат за ппмали и нема пптреба пд 
градежна дпзвпла. Вие секпгащ треба да прпверите сп Градежнптп пдделение вп Опщтината акп 
не сте сигурни дали е пптребна дпзвпла или не. За ппвеќе инфпрмации кпнтактирајте ја 
Опщтината. 

 
Сппртски, рекреативни и центри на заедницата   

Сппрт и рекреација   

Опщтината се грижи за сппртските и рекреативните пбјекти вп Hobsons Bay. Ппстпјат ппвеќе пд 

120 сппртски клубпви и два пливашки центри. Bayfit Leisure Centre  се напда на 257 Mason Street, 

Altona North и Laverton Swim and Leisure Centre на Jennings Street, Laverton.  

Некпи пбјекти кпи вклушуваат терени за играое, места за излет, патеки за велпсипеди, се 

бесплатни и мпже да се кпристат вп секпе време. 

Други пбјекти, вклушувајќи сппртски терени и паркпви, Laverton Active Hall, Altona Beach Pavilion и  

Newport Park Athletics Track треба да се резервираат пред да се кпристат.  

Некпи паркпви се дпстапни за кпристеое за ппсебни настани. За тпа е пптребна дпзвпла. 

Бараоетп мпже да гп симнете пд интернет страната на Опщтината на www.hobsonsbay.vic.gov.au 

или да се јавите на пделениетп за рекреација за ппвеќе инфпрмации.   

Ппстпјат разлишни резервации кпи се прават. Сппртските клубпви мпже да бараат резервации за 

летната или зимската сезпна. Резервации мпже да се прават и за ппвременп кпристеое на 

сппртски терен или парк, щтп знаши еднпкратна резервација, таксата ќе треба да се плати на 

Опщтината.   

Акп сакате да кпристите рампи за брпдпви за да пущтите брпд вп мпретп, ќе треба да купите 

билет за истптп. Збпрувајте сп Опщтината за да дпзнаете какп мпже да купите билет или сезпнска 

карта. 

Да дпзнаете ппвеќе за резервации за сппртски терени разгпварајте сп Опщтината или ппјдете на 

интернет страната на Опщтината на www.hobsonsbay.vic.gov.au 

http://www.hobsonsbay.vic.gov.au/
http://www.hobsonsbay.vic.gov.au/
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Центри на заедницата   

Има девет центри на заедницата вп Hobsons Bay. Тие нудат редица прпграми и активнпсти за 
лудетп пд сите впзрасти и пптекла. Прпграмите вклушуваат: 

 пбразпвание за впзрасни  
 пбразпвание за јазици  
 курсеви за англиски  
 шаспви за кпмпјутери  
 прпграми за здравје и вежбаое   
 прпграми за уметнпст и грншарија  
 лишен развпј  
 друщтвени активнпсти  
 групи за самп-ппмагаое   
 групи за дискусии  

Ппгплемипт брпј центри на заедницата распплагаат сп прпстприи за спстанпци кпи мпже да се 
изнајмуваат за редпвни спстанпци или за еднпкратни настани. Некпи центри прганизирааат 
ппвремена грижа за деца. Нивните врабптени имаат пдлишнп ппзнаваое за другите лпкални 
услуги.  

Центрите на заедницата се напдаат вп; 

 Altona 
 Altona Meadows 
 Altona North 
 Laverton 
 Newport 
 Seabrook 
 South Kingsville 
 Spotswood 
 Williamstown 

Да дпзнаете ппвеќе за центрите вп заедницата јавете се на Опщтината или ппјдете на интернет 

страната на Опщтината на www.hobsonsbay.vic.gov.au 

 

http://www.hobsonsbay.vic.gov.au/

