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Жалбе на лекарски преглед
Постоји право жалбе на лекарски преглед који је
обавио одобрени лекар специјалиста (Approved
Medical Specialist) кога је именовала Workers
Compensation Commission.
Мора да постоји јак разлог за улагање жалбе и
већина особа тражи правни савет пре него што то
учини.
Жалба може да се уложи само на:
• Степен трајног оштећења радника услед
повреде.
• Део трајног оштећења који је настао
услед претходне повреде или болести или
абнормалности.
• Да ли је оштећење трајно.
• Да ли је степен трајног оштећења могуће
одредити у потпуности.
• Природу и степен губитка слуха радника.

Основа за жалбу
За жалбу на лекарски преглед морају да
постоје добри разлози, или основа. Ти разлози
су:
• Погоршање здравственог стања радника
које је довело до повећања степена трајног
оштећења.
• Расположивост додатних релевантних
информација (докази који нису били на
располагању пре лекарског прегледа на који
се улаже жалба, или докази који се нису
могли набавити пре лекарског прегледа).

• Преглед је обављен на основу
погрешних критеријума.
• Потврда о лекарском прегледу (Medical
Assessment Certificate) садржи
очигледну грешку.

Када не можете
да уложите жалбу
Не можете да уложите жалбу ако Комисија изда
Потврду о одлуци (Certificate of Determination)
у складу са Потврдом о лекарском прегледу
(Medical Assessment Certificate).
Постоје строга временска ограничења за
улагање жалбе на лекарски преглед ако су
разлози за жалбу погрешни критеријуми или
очигледна грешка.
У тим случајевима, жалба мора да се уложи у року
од 28 дана од дана лекарског прегледа, иако у
неким специјалним околностима, регистратор
Комисије може да одобри продужење тог рока.

Како да започнете
процес улагања жалбе
на лекарски преглед
Жалбу морате да уложите на одговарајућем
формулару. Жалба на одлуку одобреног лекара
специјалисте – формулар 10 (Application to Appeal
Against Decision of Approved Medical Specialist
– Form 10) мора у потпуности да се попуни.
Препоручујемо вам да прочитате следеће
документе пре попуњавања жалбе да бисте је
потпуно и тачно попунили:

• Водич за попуњавање формулара 10 (Guide to
completing Form 10),
• Правила Комисије за надокнаду радника због
повреде на раду из 2006. (Workers Compensation
Commission Rules 2006), и
• Смернице регистратора – Жалбе на лекарске
прегледе (Registrar’s Guideline - Appeal Against
Medical Assessment)
Ти документи садрже важне информације и
захтеве које морате да испуните када попуњавате
формулар.
Ако ваша жалба не испуни захтеве, биће одбијена
и бићете обавештени о разлозима за одбијање.
Формулар и документе можете да одштампате са
вебсајта Комисије или да их добијете од
Комисије позивом на 1300 368 040.
Уз жалбу морате да предате још најмање две копије
– једна копија је за страну која улаже жалбу и по
једна копија је да се достави свакој страни.
Ако се жалба прими, регистратор ће документе
оверити печатом и копије ће вратити страни која је
уложила жалбу. Ти документи морају да се пошаљу
(правним језиком, доставе) другим странама.

Одговор на жалбу
на лекарски преглед
Друге стране које имају везе са жалбом ће имати
право да одговоре у одређеном временском року.
Друге стране у жалби морају да одговоре на
жалбу тако што ће попунити формулар 10А
– Обавештење о противљењу жалби на одлуку
одобреног лекара специјалисте ( Form 10A - Notice
of Opposition to Appeal Against Decision of Approved
Medical Specialist).
Тај формулар треба у потпуности да се попуни.

Препоручујемо да се прочитају следећи документи
пре попуњавања формулара 10А да би одговор био
потпун и тачан:
• Водич за попуњавање формулара 10А (Guide to
completing Form 10A),
• Правила Комисије за надокнаду радника због
повреде на раду из 2006. (Workers Compensation
Commission Rules 2006), и
• Смернице регистратора – Жалба на лекарски
преглед (Registrar’s Guideline - Appeal Against
Medical Assessment)
Формулар и документи могу да се одштампају са
вебсајта Комисије или да се добију од Комисије
позивом на 1300 368 040.

Ко доноси одлуку по жалби
на лекарски преглед?
Ваша жалба ће бити предата или Комисији за
жалбе или одобреном лекару специјалисти на
даљу процену (као алтернатива жалби) уколико
је регистратор (Registrar) уверен да је испуњен
најмање један критеријум за улагање жалбе, на
основу жалбе и образложења које је примио.
Комисија за жалбе се састоји од два одобрена
лекара специјалисте и једног арбитра (Arbitrator).
Одобрени лекар специјалиста који је обавио
првобитни лекарски преглед неће бити члан
комисије.
Ако регистратор упути предмет на даљу процену,
регистратор ће одлучити да ли ће га вратити истом
одобреном лекару специјалисти или неком
другом.

Процес Комисије за жалбе
Комисија за жалбе на лекарски преглед (Medical
Appeal Panel) прво врши прелиминарну ревизију
докумената. Приликом ревизије ниједна од страна
није присутна.
Током прелиминарне ревизије, комисија одлучује
да ли предмет може да се реши ‘на основу
документације’ (‘on the papers’) или треба да се
дозволи изношење нових доказа.
Комисија такође одлучује да ли повређени радник
треба да оде на још један преглед. Ако треба, један
од одобрених лекара специјалиста који је члан
комисије ће обавити тај преглед и стране ће бити
обавештене када ће то уследити.

Саслушање за процену
Ако се жалба не реши до ове фазе, стране ће бити
позване на Саслушање за процену (Assessment
Hearing).
На саслушању за процену, које је неформално,
биће присутни сви чланови комисије за жалбе на
лекарски преглед. Међутим, поступак ће ипак
бити сниман, тако да ће постојати евиденција о
ономе што се десило.
Стране могу да доведу правног саветника или неку
другу особу која ће их заступати на саслушању за
процену и која ће им помоћи да изнесу свој случај.
Комисији треба унапред јавити да ли ће у некој
фази некоме бити потребан тумач.

Одлука
Комисија за жалбе на лекарске прегледе доноси
већинску одлуку. Решење ће или потврдити
процену првобитне Потврде о лекарском прегледу
(Medical Assessment Certificate) или ће је опозвати и
издати нову процену.

Ако вам треба више
информација
За више информација о жалбама на лекарске
прегледе, погледајте следеће смернице на вебсајту
Комисије или назовите Комисију да бисте добили
примерак:
• Смернице за лекарске прегледе WorkCover-а
(Medical Assessment Guidelines)
• Смернице регистратора – Жалбе на лекарске
прегледе (Registrar’s Guideline – Appeal Against
Medical Assessment)
Информације у овој брошури нису правни савет.
Ако вам треба правни савет за подношење жалбе
или за одговор на жалбу на одлуку одобреног
лекара специјалисте, 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
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