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Док сте у иностранству инвалидску пензију 
можете примати највише 28 дана у току 
ило којег периода од 12 месеци. 

Желите да путујете дуже?

●●  Морате обавестити Centrelink да обустави исплату 
инвалидске пензије уколико ћете боравити у иностранству 
дуже од 28 дана. Уколико су ваше исплате обустављене, 
нећете их добити док сте у иностранству, већ ће исплата 
поново почети када се вратите у Аустралију.

●● Уколико је ваша инвалидска пензија отказана док сте у 
иностранству, мораћете поново да поднесете захтев за 
инвалидску пензију када се вратите у Аустралију. Нова 
правила која се примењују од 2012. године пооштрила су 
критеријуме за добијање инвалидске пензије. Може се 
десити да нећете поново добити инвалидску пензију.

●● У изузетним случајевима можете поднети захтев и примати 
инвалидску пензију на неодређено време (заувек) уколико 
одете да живите у иностранство. Уколико поднесете захтев 
за инвалидску пензију на неодређено време, Centrelink ће 
захтевати поновни медицински преглед. Постоји могућност 
да ће Centrelink одлучити да више не испуњавате услове за 
инвалидску пензију, нарочито ако сте почели да је примате 
пре 2012. године.  

Добијте правни савет пре него што поднесете захтев 
за исплату инвалидске пензије на неодређено време 
у иностранству.

Да ли примате 
инвалидску 
пензију и желите 
да путујете у 
иностранство?



Породична криза у иностранству?
●● Уколико вам је инвалидска пензија већ исплаћена за 

28 дана путовања у иностранство у оквиру 12 месеци, 
али морате да идете у иностранство опет због акутне 
породичне кризе, можете добити исплату инвалидске 
пензије у иностранству за додатне четири недеље. 
Проверите код Centrelink-a пре него што одете у 
иностранство да видите да ли још увек одговарате 
условима. 

На пример, можда испуњавате услове уколико морате 
отићи у иностранство да посетите критично болесног члана 
породице или на сахрану члана породице. Centrelink може 
захтевати доказе, као што је писмо лекара вашег рођака 
или потврда о смрти.  

●● Ова правила се примењују и ако морате ићи у иностранство 
због лечења које није доступно у Аустралији или због неких 
правних процедура.  

Запамтите: Проверите да ли сте обавестили Centrelink о 
томе када сте напустили Аустралију и када ћете се вратити.

Потребна вам је помоћ?
Правна помоћ Новог Јужног Велса нуди бесплатно правно 
саветовање и помоћ у вези са потешкоћама са Centrelink-ом. За 
заказивање термина позовите:

Central Sydney  9219 5790
Campbelltown  4628 2922
Coffs Harbour 6651 7899
Dubbo  6885 4233
Fairfield  9727 3777
Gosford  4324 5611
Lismore  6621 2082
Liverpool  9601 1200
Newcastle  4929 5482
Nowra  4422 4351
Parramatta  9891 1600
Penrith  4732 3077
Port Macquarie 5525 1600
Wagga Wagga  6921 6588
Wollongong  4228 8299



 Уколико имате ослабљени слух или отежан 
говор, са нама можете ступити у контакт преко 
Сервиса за посредовање порука (National Relay 
Service) на броју 133 677.

Услуге превођења и тумачења обезбеђују 
бесплатни тумачи уколико не говорите 
енглески језик. Позовите одељење за 
превођење и тумачење 13 14 50 и тражите да 
вас споје са LawAccess-ом Новог Јужног Велса.

This brochure is also available in Arabic and Croatian.

Ова публикација представља само уопштени водич за закон. 
На њу не би требало да се ослањате као на правни савет 
и препоручујемо вам да о својој специфичној ситуацији 
разговарате са адвокатом.

Информације су тачне у време штампања брошуре, али оне могу 
да се промене.

За више информација, обратите се LawAccess-у Новог Јужног 
Велса на 1300 888 529 или TTY 1300 889 529.

Наручите публикације:

◆● путем интернета: www.legalaid.nsw.gov.au/publications

◆● електронском поштом: publications@legalaid.nsw.gov.au

Order publications:

◆ Online: www.legalaid.nsw.gov.au/publications

◆ Email: publications@legalaid.nsw.gov.au

За више информација у вези са услугама правне помоћи Новог 
Јужног Велса:

◆● посетите нас на www.legalaid.nsw.gov.au

◆●  означите “Свиђа ми се” на 
         www.facebook.com/LegalAidNSW

◆●  пратите нас на www.twitter.com/LegalAidNSW

◆●  гледајте нас на  
          www.youtube.com/legalaidnsw
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