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Планирајте за
будућност
Одлуке о вашем животу
Имате право да доносите сопствене одлуке о свом животу
Међутим, у будућности се може десити да се разболите или повредите и да вам
буде потребна друга особа да доноси одлуке или да вам помаже. На пример, како
старите, можда ће вам требати помоћ да одете у банку или да користите услуге за
негу старих особа.
Можете да изаберете некога ко може уместо вас да доноси одлуке, ако ви сами не
можете, тако што ћете направити ‘enduring power of attorney’.
Да бисте ово урадили:
•

попуните посебан формулар

•

пратите упутства на формулару о томе како да га потпишете

Ако правилно примените ове кораке, сачинићете правни документ
Требало би да изаберете неког у кога имате поверења и ко вас добро познаје. На
пример, члана родбине или пријатеља. Особа коју изаберете треба да пристане на то.
Будите опрезни. Немојте овај формулар да попуните ако немате никог од
поверења да доноси одлуке уместо вас.
Које ће одлуке та особа моћи да доноси уместо вас?
Ви бирате које ће одлуке та особа моћи да доноси уместо вас.
То могу бити одлуке о вашим:
•

финансијама (о новцу)
На пример:
»»

коришћење вашег новца за плаћање ваших рачуна

»»

коришћење вашег новца за куповину ствари за вас

»»

продаја ваше куће ако вам то буде потребно.
2019

•

начину живота
На пример:
»»

које ће вам услуге можда бити потребне

»»

где ћете живети ако будете морали да се иселите из куће.

Можете да изаберете више од једне особе
На пример, можете да изаберете:
•

једну особу за финансијске одлуке, а другу за одлуке о начину живота

•

исту особу за обе одлуке.

Особа или особе које будете изабрали имају важан задатак.
На пример, оне морају:
•

да делују поштено и да доносе одлуке које ви желите

•

да користе ваш новац за ствари које вама требају.
Не могу да користе ваш новац да купују ствари за себе.

Ви бирате када ће они почети да доносе одлуке у ваше име
Можда ћете хтети да особа почне:
•

у будућности, ако се разболите и не будете могли да сами доносите одлуке

•

одмах, јер вам је сада потребна помоћ

Ако та особа почне одмах да вам помаже
Ако та особа почне одмах да вам помаже, а још увек можете сами да доносите одлуке,
реците особи шта да ради.
Та особа не сме:
•

да преузме контролу над вашим животом

•

да вас примора да учините било шта што не желите

Ви још увек држите ситуацију под контролом јер још увек можете да сами доносите одлуке.
Ако нисте задовољни са оним што та особа ради, можете да промените мишљење и да
изаберете другу. Мораћете да попуните нов формулар.
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Шта се дешава ако не попуните формулар и не изаберете никог?
Ако будете толико болесни или повређени да не можете да доносите одлуке, постоји
трибунал који може да одреди некога да у ваше име доноси одлуке. Зове се Victorian
Civil and Administrative Tribunal (VCAT).
VCAT може да изабере члана породице, пријатеља или Public Advocate (Jавног
адвоката Викторије) да доноси ове одлуке уместо вас.
Где да нађете формулар
Пронађите потребни формулар у књижици под називом ‘Take Control’ Public Advocate
(OPA) (Канцеларије Јавног адвоката) и на интернет страници ОРА.
www.publicadvocate.vic.gov.au
Формулар је бесплатан.
Формулар се зове:
•

‘Enduring power of attorney appointment’.
Неке особе:
• користе адвоката да им помогне у попуњавању формулара, што кошта
новца
• замоле пријатеља или члана породице да им помогну.

Закон каже да можете да попуните овај формулар једино ако разумете шта радите.
Нико не треба да вас приморава да то учините.
То је ваш избор.
Ако имате питања
Ви, сродник или пријатељ можете да позовете ОРА за савет на
1300 309 337.
Можете да затражите преводиоца преко телефона.
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