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"Изборот на Трајче 
Атанасовски за 
градоначалник на Општина 
Бринбанк е од големо 
значење за македонската 
заедница и поттик во 
иднина Македонците да се 
вклучуваат во повисоките 
нивоа на политичкиот живот 
во Австралија", изјави Ицо 
Најдовски, секретар на 
Советот на македонската 
заедница во Викторија.

МАКЕДОНЦИТЕМАКЕДОНЦИТЕ
ВО  СВЕТОТВО  СВЕТОТ

Трајче Атанасовски е првиот Ма-
кедонец градоначалник во Вик-
торија, Австра лија. Имено, на ло-

калните избори во сојузната држава 
Викторија, Трајче Атанасовски беше из-
бран за градоначалник на Општина 
Брин  банк, втора по големина општина 
во Мелбурн. Со овој чин тој се запиша 
во историјата на Австралија како прв 
Македонец градоначалник во државата 
Викторија, од редовите на Лабу ристич-
ката партија. Во Општината која ќе ја 
раководат 11 советници има уште еден 
Македонец. Младиот д-р по политички 

науки, Роберт Божиновски, успешно ги 
мина локалните избори и е вториот 
советник од македонско потекло. Бо-
жиновски ќе работи како советник во 
Кабинетот на федералниот министер за 
туризам, Бренден О'конор.

Изборот на Трајче Атанасовски за 
градоначалник на Општина Бринбанк е 
од големо значење за тамошните Ма-
кедонци и за нивното вклучување во 
тамошниот политички систем. 

"Изборот на Трајче Атанасовски за гра   -
доначалник на Општина Бринбанк е од 
големо значење за македонската за ед-

ница и поттик во иднина Маке дон ци те 
да се вклучуваат во повисоките ни воа на 
политичкиот живот во Австра ли ја", из-
јави Ицо Најдовски, секретар на Со ветот 
на македонската заедница во Викторија.

Новоизбраниот градоначалник на 
Бринбанк, 56-годишниот Трајче Атана-
совски, потекнува од битолско Гнео ти-
но. Три пати бил избиран за советник во 
Општината, а членувал и во КУД "Јане 
Сандански". На овие избори добил го-
лема поддршка од Македонците кои, 
според проценките, ги има околу 30.000 
во Општината. 

ПОВИСОКА ПОЛИТИЧКА ПОВИСОКА ПОЛИТИЧКА 
ИНТЕГРАЦИЈА НА ИНТЕГРАЦИЈА НА 
НАШИНЦИТЕ ВО АВСТРАЛИЈАНАШИНЦИТЕ ВО АВСТРАЛИЈА

ТРАЈЧЕ АТАНАСОВСКИ, ПРВ МАКЕДОНЕЦТРАЈЧЕ АТАНАСОВСКИ, ПРВ МАКЕДОНЕЦ
 ГРАДОНАЧАЛНИК ВО ВИКТОРИЈА ГРАДОНАЧАЛНИК ВО ВИКТОРИЈА


