
   

 
 

Што ако моето барање за 
привремен надомест е 
одбиено? 
Одбивањето на барањето за 
привремен надомест не ве 
спречува да поднесете барање за 
помош за кое се одлучува при 
конечното решавање во врска со 
барањето за помош. 
 
Трибуналот ќе ве извести ако е 
потребен дополнителен 
материјал за натамошно 
разгледување на барањето за 
привремен надомест. 
 
Може ли да се жалам поради 
одбивањето на барањето за 
привремен надомест? 
Не, бидејќи тоа не е конечна 
наредба на Трибуналот. Може да 
се обжалуваат само конечни 
наредби. 
 
Кои други услуги им стојат на 
располагање на жртвите на 
злосторство? 
 
Треба да телефонирате во 
Агенцијата за поддршка на 
жртвите (Victim Support 
Agency) на 1300 659 419. Тие им 
пружаат низа разновидни услуги 
и помош на жртвите на 
злосторство. 
 
 

 
 

За натамошни 
информации и 
помош ве молиме 
стапете во контакт 
со вашиот локален 

Суд. 
 
 
 
 
 

Место на 
интернет: 

www.vocat.vic.gov.au 
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Што е тоа привремен 
надомест? 
Привремен надомест (interim 
award) е кога подносителот на 
барањето бара веднаш да му се 
даде помош во врска со некој 
трошок. Тоа не значи дека во 
истото време ќе биде разгледано 
и целото барање. 
 
Кога треба да поднесам 
барање за привремен 
надомест? 
Привремен надомест може да 
барате во секое време откако ќе 
го поднесете барањето за 
помош, а пред донесувањето на 
конечно решение во врска со тоа 
барање. 
 
Како да поднесам барање за 
привремен надомест? 
Барањето се поднесува писмено 
до Трибуналот. Заедно со него 
треба да ги приложите и сите 
документи што го поткрепуваат 
барањето за привремен 
надомест, како што се фактури, 
потврди за извршени уплати 
и/или извештаи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Колку време е потребно за да 
се реши барањето за 
привремен надомест? 
Судската администрација 
(registrars) можe да разгледува 
барања за привремен надомест 
до износ од $1000 што се 
поврзани со трошоци за 
советување, медицински и други 
трошоци. Кога е тоа можно, сите 
привремени надомести што ги 
разгледал судската 
администрација ќе бидат решени 
во рок од 24 часа од примањето 
на барањето. Сите други барања 
за привремен надомест ќе бидат 
проследени на разгледување до 
некој член на Трибуналот. 
Трибуналот се труди да донесе 
одлука во рок од 2 недели, 
меѓутоа, понекогаш тој рок 
може да биде и подолг. 
 
Што се зема предвид кога се 
решава за барањето за 
привремен надомест? 
Трибуналот може да додели 
привремен надомест во сите 
околности што ги смета за 
соодветни, како што е, на 
пример, итноста на барањето. 
Кога ќе се разгледува барањето 
за привремен надомест, ќе бидат 
земени предвид сите документи 
што го поддржуваат барањето, 
заедно со барањето за помош и 
со сите други материјали што ги 
добил Трибуналот од други 
извори, вклучувајќи ја и 
полицијата на Викторија. 

Како ќе ме известат за 
резултатот? 
Трибуналот писмено ќе ве 
извести за исходот од барањето 
за привремен надомест. 
 
Што се случува ако е одобрен 
привремениот надомест? 
1.  Ако привремениот надомест 

подразбира да ви се изврши 
исплата директно на вас, ќе 
ви биде пратено известување 
кое ќе потврдува колкав 
надомест бил одреден. 
Набргу потоа ќе ви биде 
испратен чек во засебно 
писмо. 

2.  Ако привремениот надомест 
подразбира да се изврши 
исплата директно на 
давателот на услугата, и вие 
и давателот на услугата ќе 
бидете известени за исходот. 
Наскоро потоа на давателот 
на услугата ќе му биде 
испратен чек во засебно 
писмо. 

3.  Ако барањето за привремен 
надомест подразбира да се 
издаде одобрение за некој 
иден трошок, вие и 
давателот на услугата ќе 
бидете писмено известени за 
исходот од барањето. Откако 
ќе биде пружена услугата, 
фактурата/потврдата за 
плаќање треба да му се 
прати директно на 
Трибуналот за да се изврши 
уплатата. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


