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Вие имате право да очекувате вработените во јавниот сектор и припадниците на
полицијата да делуваат во ваш најдобар интерес, без да бидат под влијание на
лични интереси, лакомост или криминални мотиви. За да го помогне одржувањето
на вашата доверба во јавниот сектор, IBAC работи на спречувањето и откривањето
на корупција и злоупотреба на овластувањата со кои бескорисно се арчат државни
пари и им се наштетува на луѓето.
IBAC е агенција за борба против корупција
во Викторија
Визија на IBAC е јавен сектор кој активно се спротиставува на
корупцијата.
Ние делуваме во тој правец со:
1. п
 римање на поплаки и пријави на корупција и злоупотреба на
овластувањата во јавниот сектор (вклучувајќи ја злоупотребата
на овластувањата од страна на полицијата и злоупотребата на
овластувањата во јавните служби)
2. и
 следување и откривање на корупција и злоупотреба на
овластувањата, со приоритет даден на сериозни и системски
случаи
3. и
 нформирање на јавниот сектор, полицијата и заедницата
за ризиците и последиците од корупцијата и злоупотребата
на овластувањата, и за начините на кои тоа може да биде
спречено.

1. Пријавување на корупција
Секоја година IBAC прима околу 5000 пријави за наводна
корупција и злоупотреба на овластувањата во јавниот сектор. Тие
информации се од витално значење за откривањето на корупција
и исто така идентификуваат нови трендови и ризици ширум
јавниот сектор.
IBAC внимателно проценува секоја поплака, споредувајќи ги
информациите со нашите истражувања и со други поплаки и
разузнавачки податоци. Ние тогаш одлучуваме дали:
• да ја упатиме поплаката на друга агенција, како што се
Викторискиот правобранител (Victorian Ombudsman),
Викториската полиција (Victoria Police) или на агенцијата на која
се однесува поплаката. IBAC често ги преразгледува резултатите
на овие случаи, за да обезбеди дека тие биле темелно испитани
и соодветно решавани.
• поплаката да ја испитаме ние самите. IBAC може да спроведе
прелиминарна истрага за да помогне во донесувањето на таа
одлука.
• да не преземеме натамошна акција.
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Што е корупција во јавниот сектор?

Што е полициска злоупотреба на овластувањата?

Корупција може да биде кога вработен во јавниот сектор
прави измама, прима или нуди поткуп, доделува договори на
роднини или пријатели, или користи или тајно дава доверливи
информации заради лична корист.

IBAC исто така прима поплаки за поширока злоупотреба на
овластувањата од страна на персоналот на Викториската
полиција (Victoria Police), вклучително припадници на полицијата
под заклетва, регрути, вработени и службеници во заштитни
служби.

Што е злоупотреба на овластувањата во јавна служба?
Злоупотреба на овластувањата во јавна служба може да биде
секое однесување кое е незаконско или не ги исполнува етичките
или професионални стандарди потребни за извршување на
должностите или спроведување на дадените овластувања.

Злоупотреба на овластувањата може да биде кога припадник
на полицијата шири навредлив материјал, вози пијан, внесува
лажни податоци во дневници/регистери или користи прекумерна
сила.

2. Иследување на случаи на корупција

3. Спречување на корупција

Со закон, IBAC мора да му даде приоритет на иследувањето
на случаи на сериозна или системска корупција и злоупотреба
на овластувањата во јавниот сектор. IBAC може да иследува
некоја поплака или пријава, или да отпочне истрага на сопствена
иницијатива.

Сите ние имаме одговорност да спречуваме корупција во јавниот
сектор и да обезбедиме дека јавните средства се потрошени
наменски – обезбедувајќи важни владини услуги и инфраструктура
за сите Викторијци.

Нашите иследувања утврдуваат дали дошло до коруптивно
однесување или злоупотреба на овластувањата од страна на
полицискиот персонал. Поднесување на кривична пријава или
препорачување на натамошни акции се само некои од можните
исходи. Ние исто така може да објавуваме извештаи и да
препорачуваме подобрување на систем или пракса.

Спречувањето на корупција и на сериозна злоупотреба на
овластувањата во јавниот сектор се клучен приоритет за IBAC, за
кој придонесува целата организација.
Заедно со нашите клучни партнери ширум викторискиот систем за
интегритет, IBAC подготвува, спроведува и проценува сеопфатна
низа на интервенции на спречување со цел:

Испитувања

• да им овозможи на поединци да идентификуваат и пријавуваат
случаи на корупција и сериозна злоупотреба на овластувањата

Распитите се дел од процесот на иследување од страна на IBAC и
главно се затворени за јавноста. Нашиот началник (Commissioner)
може да одржи јавна расправа ако смета дека:

• да помогне на организации да создадат ефикасна контрола
против корупцијата и злоупотребата на овластувањата

• постојат исклучителни околности за тоа
• тоа е во јавен интерес
• таа може да се одржи без да предизвика неразумна штета на
нечиј углед, безбедност или добросостојба.

Одговорно користење на овластувањата од
страна на IBAC
За време на иследувањето IBAC може да:
• присили на поднесување на документи и други работи
• влезе и изврши претрес во простории, да заплени документи
и предмети
• користи средства за надгледување и да пресретнува
телекомуникации
• одржува распити затворени и отворени за јавноста
• бара од луѓе да даваат изјави во тек на расправа.
Ние мора да побараме одобрување од судови и трибунали пред
да употребиме некое од овие овластувања. Исто така ние редовно
поднесуваме извештаи до различни тела на Викторија и на
Комонвелтот за користењето на нашите овластувања.
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• да ги зајакне општествените норми заради создавање силна и
трајна култура против корупцијата.

Разбирање на влијанието на корупцијата
Заради подобро разбирање на областите што се најизложени
на експлоатација и корупција, ние спроведуваме стратегиско
истражување на клучни трендови и прашања, и други проекти кои
ги истакнуваат можностите за подобрување на системи и пракса.
Ова истражување може да помогне во нашите иследувања, но тоа
исто така се користи за да:
• се ангажираат заедницата и јавниот сектор заради подобро
разбирање на корупцијата и нејзината штетност
• се подобри пријавувањето на случаи на корупција и да се
помогне во јакнењето на способноста на јавниот сектор да се
справи со корупцијата
• се сврти вниманието на организациите на последните
информации и разузнавачки податоци за да бидат подготвени
да се справат со ризиците од корупција.

IBAC е агенција за борба против корупција во Викторија, задолжена за спречување и откривање на
корупција во јавниот сектор и на злоупотреба на овластувањата од страна на полицијата. Ние тоа го
правиме со:
• иследување на сериозни случаи на корупција и злоупотреба на овластувањата од страна на полицијата
• информирање на јавниот сектор, полицијата и заедницата за ризиците и последиците од корупција и од
злоупотреба на овластувањата од страна на полицијата, и за начините на кои тоа може да биде спречено.
За да дознаете како да пријавите корупција, посетете ја интернет страницата www.ibac.vic.gov.au или јавете
се на 1300 735 135.
Ако ви треба помош преведување, јавете се на Службата за усно и писмено преведување на
13 14 50 или посетете ја интернет страницата www.ibac.vic.gov.au/general/accessibility/tr

Овој лист е само за информативни цели и не треба да се смета како замена за правен совет.
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