СПОРОВИ У ВЕЗИ ПОСТУПАКА У СЛУЧАЈУ
ПОВРЕДЕ НА РАДУ

WORKPLACE INJURY
MANAGEMENT DISPUTES
Serbian

Наша улога
Workers Compensation Commission је
независни статутарни трибунал који је основан
у складу
са Workplace Injury Management and Workers
Compensation Act 1998.
Комисија пружа праведан, флексибилан и
транспарентан процес који подстиче стране да
се директно укључе у решавање својих
спорова. Процедуре Комисије такође
омогућавају рано
решење спорова, како би повређени радници
могли брже да се врате свом нормалном начину
живота, уз мањи утицај на њихово дугорочно
здравље.

Шта је спор у вези поступака
у случају повреде на раду?
Спор у вези поступака у случају повреде на раду
(workplace injury management dispute) је спор о
активностима и процедурама које су предузете
да се постигне благовремени и безбедан повратак
на посао.

План поступака у
случају повреде на раду
У складу са Законом, и послодавац и радник имају
обавезу да се радник што пре врати на посао.
Када се послодавац обавести да је радник
задобио значајну повреду (због које је радник
одсутан са посла дуже од седам дана),
послодавац мора да састави План поступака у
случају повреде на раду. То се обично обавља

преко осигуравача послодавца.

Осигуравач има три дана од дана примитка
обавештење да састави План поступака у случају
повреде на раду (Injury Management Plan).
Радник, послодавац и лекар који лечи радника
морају да се ангажују око састављања плана – и
сви морају да се сложе око тога шта треба да се
уради.
Када се постигне споразум, повређени радник
има обавезу да се придржава плана поступака
са којим се сложио.
Сада послодавац има још једну обавезу – да
састави План за повратак на посао (Return to Work
Plan) за повређеног радника, укључујући опцију
за одговарајуће дужности.
За више информација о Плановима поступака у
случају повреде на раду, молимо вас да се обратите
Служби за помоћ око предаје захтева (Claims
Assistance Service) на 13 10 50 или електронском
поштом: contact@workcover.nsw.gov.au

Које врсте спорова
разматра Комисија?
Могу да се уложе молбе за решење спорова у
којима:
• не постоји план поступака у случају повреде
на раду, или се нека страна није придржавала
плана,
• не постоји план за повратак на посао, или се
нека страна није придржавала плана,
• повређени радник није добио одговарајуће
дужности,
• jе радна способност радника за обављање

дужности спорна.

Ко може да поднесе молбу
за саслушање спора?
Свако ко је укључен у спор око поступака у случају
повреде на раду може да поднесе молбу Комисији,
тако да тужилац може да буде повређени радник,
заступник радника, послодавац или осигуравач.
Међутим, молба може да се поднесе тек пошто
повређени радник преда захтев послодавцу и/или
осигуравачу.
За више информација о предаји захтева, обратите
се Служби за помоћ око предаје захтева (Claims
Assistance Service) WorkCover-а на 13 10 50.

Како се подноси
молба
Комисији
Молба мора да се поднесе на формулару Молба за
решење спора у вези поступака у случају повреде на
раду – формулар 6 (Application to Resolve a Workplace
Injury Management Dispute - Form 6) Комисије.
Препоручујемо да се пре попуњавања
формулара прочита Водич за попуњавање
формулара 6 (Guide to completing Form 6) да би се
он у потпуности и тачно попунио.
Водич можете да одштампате са вебсајта
Комисије или да га добијете ако назовете
Комисију на
1300 368 040.

Шта се даље догађа?
Када Комисија прими молбу, доделиће је, по
делегацији регистратора, (Registrar)
Службенику
за убрзану процену (Expedited Assessment Officer),
који може да:
• Одржи конференцију за мирење са завађеним
странама.
• Пошаље консултанта за поступке у случају
повреде на раду или другу одговарајуће
квалификовану особу да обави процену
радног места које је предмет спора. (Ту процену
плаћа послодавац).
•
Препоручи да се предузме нешто
специфично.
На пример, од повређеног радника може да
се тражи да се придржава плана поступака у
случају повреде на раду, или од послодавца
може да се тражи да повређеном раднику
обезбедни одговарајуће дужности.
• У неким екстремним случајевима, предмет може
да се проследи WorkCover Authority на даљи
поступак.
Ако регистратор да препоруку, у року од 14 дана
од примитка те препоруке, стране у спору морају
или да:
• се придржавају препоруке, или да
• пишу регистратору и да траже да
Комисија донесе решење спора (или

одлуку).

Шта се догађа ако се стране
не придржавају
препоруке?
Повређени радник нема право на исплате
недељних бенефиција уколико:
• се није придржавао препоруке, или
• није писао регистратору у року од 14 дана од
издавања препоруке да тражи да Комисија
донесе решење.
То ће важити све док се радник не почне
придржавати препоруке.
Послодавац има обавезу да врати износе недељне
надокнаде које је осигуравач плаћао повређеном
раднику уколико:
• се послодавац није придржавао препоруке, или
• није писао регистратору у року од 14 дана од
издавања препоруке да тражи да Комисија
донесе решење.
Tо ће важити све док се послодавац не
почне придржавати препоруке.

Ако вам треба више
информација
За више информација о окончању спора у вези
поступака у случају повреде на раду, молимо вас
да нас назовете на 1300 368 040 или погледајте наш
вебсајт www.wcc.nsw.gov.au.
Информације у овој брошури нису правни савет.
Ако вам треба правни савет за подношење тужбе
или одговор на тужбу, треба да разговарате са
адвокатом. Ако немате адвоката, можете да се
обратите Law Society of NSW да вас упути на неког
адвоката тако што ћете назвати:
• (02) 9926 0300 (ако живите у Сиднеју), или
• 1 800 422 713 (ако живите ван Сиднеја).

Како да нам се обратите
Tелефон
За сва питања: 1300 368 040
Tелефонска служба тумача: 13 14 50
Телепринтер (ТTY): (02) 9261 3334

Лично
Level 20
1 Oxford Street
Darlinghurst NSW 2010
Радно време: 8.30 ујутру до 4.30 после подне
од понедељка до петка

Факс
1300 368 018

Пошта
PO Box 594
Darlinghurst 1300

Размена докумената
DX 11524
Sydney Downtown

Eлектронска пошта
registry@wcc.nsw.gov.au
Вебсајт
www.wcc.nsw.gov.au

© State of New South Wales through
the Workers Compensation Commission of NSW

децембар 2006

