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Ви сте у праву када очекујете да радници у јавном сектору и полицији поступају
у вашем најбољем интересу и да се при томе не руководе личним интересима,
похлепом или криминалним мотивима. Да би вам агенција помогла да одржите
поверење у јавни сектор, IBAC ради на спречавању и обелодањивању корупције
и непримереног понашања којима се разбацује државни новац и наноси штета
животима појединаца.
IBAC је викторијска агенција за борбу
против корупције
Визија IBAC-а је јавни сектор који се активно одупире корупцији.
Са тим циљем чинимо следеће:
1. п
 римамо жалбе и пријаве корупције и непримереног
понашања у јавном сектору (укључујући непримерено
понашање полиције и службеника у јавним установама)
2. с проводимо истрагу и разоткривамо корупцију и непримерено
понашање, при чему приоритет дајемо озбиљним и
системским преступима
3. и
 нформишемо јавни сектор, полицију и друштвену заједницу
о ризицима и последицама корупције и непримереног
понашања од стране полиције, те о томе како корупција може
да се спречи.

1. Како да пријавите корупцију
IBAC сваке године прими око 5000 пријава наводне корупције

и случајева непримереног понашања у јавном сектору. Tе
информације су од кључне важности у разоткривању корупције,
али такође и у препознавању нових трендова и ризика широм
јавног сектора.
IBAC пажљиво разматра сваку жалбу, информације упоређује са

резултатима свог истраживања и са другим жалбама, као и са
подацима које достављају обавештајне службе. Након тога IBAC
одлучује да ли:
• ће жалбу проследити другој агенцији, као што је Викторијска
канцеларија заштитника грађана (Victorian Ombudsman),
Викторијска полиција (Victoria Police) или агенција на коју се
странка жали. IBAC често врши ревизију исхода тих случајева
да се увери да је спроведена темељна истрага и да су
примењени одговарајући поступци.
• ће спровести сопствену истрагу на основу жалбе.
IBAC може да спроведе прелиминарну истрагу на основу које
одлучује како ће даље поступати.

Надлежност IBAC-а – јавни сектор у Викторији

Државна влада

Општине

• Одељења

• Општински
функционери

• Aгенције/установе
• Јавно-здравствене
службе
• Школе
• TAFE колеџи и
универзитети

• Особље општина

• или неће ништа предузети.

Викторијска
полиција
(Victoria Police)
• Виши полицијски
службеници
• Радници службе
обезбеђења
(Protective services
officers - PSO)
• Полицајци почетници
• Полицајци који раде
са преступницима у
притвору
• Намештеници

Парламент

Правосуђе

• Чланови парламента

Судије, судије за
прекршаје и чланови
других правосудних
органа, укључујући:

• Службеници изборне
комисије
• Особље
министарстава

• Врховни суд
• Окружни суд
• Суд иследника
• Основни суд
• Викторијски
грађански и
административни
трибунал - VCAT

Шта је корупција у јавном сектору?

Шта представља непримерено понашање од стране полиције?

О корупцији се ради када радник јавног сектора почини кривично
дело преваре, примањем или нуђењем мита, додељивањем
уговора члановима породице или пријатељима и користећи или
прослеђујући привилеговане информације за личну корист.

IBAC такође прима жалбе на различите видове непримереног
понашања од стране особља викторијске полиције (Victoria
Police), укључујући жалбе на више полицијске службенике,
полицајце почетнике, остале намештенике и раднике службе
обезбеђења (PSO).

Шта представља непримерено понашање у јавном сектору?
Непримерено понашање у јавним службама може да буде
било који вид понашања намештеника у јавном сектору који
није законит или који не испуњава етичке или професионалне
стандарде који се траже за обављање поверене му дужности
или примену овлашћења.

Видови непримереног понашања могу да буду, на пример када
намештеник полиције шири увредљив материјал, вози под
дејством алкохола, уноси лажне податке у дневник (log book)/
регистре или примењује претерану силу.

2. Спровођење истраге у случају корупције

3. Спречавање корупције

По закону, IBAC мора дати приоритет спровођењу истраге у
случајевима озбиљне или системске корупције и непримереног
понашања у јавном сектору. IBAC може да одлучи да спроведе
истрагу на основу жалбе или пријаве, а може и сам да покрене
истрагу.
Током истраге IBAC утврђује да ли је дошло до корумпираног
понашања или да ли се особље полиције понашало
непримерено. Подношење оптужнице за кривично дело
или препорука за даљи поступак су само неки од могућих
исхода истраге. Ми такође можемо да објавимо извештаје и
препоручимо унапређења система или праксе.

Одржавање саслушања
Саслушања су саставни део процеса истраге коју спроводи IBAC
и обично се одржавају нејавно. Председник може да одржи јавно
саслушање, ако сматра да:
• постоје изузетни услови
• је то у интересу јавности
• оно неће у значајној мери нанети штету угледу, безбедности
или благостању испитаника.

IBAC одговрно користи своја овлашћења
Током истраге, IBAC може да:
• наложи достављање докумената и других ствари
• уђе у просторије и претражује их, одузме документе и
предмете
• користи уређаје за надзор, прислушкивање или пресретање
телекомуникација
• одржава приватна и јавна саслушања
• наложи особама да сведоче на саслушању.

Сви смо одговорни за спречавање корупције у јавном сектору и
за наменско трошење државног новца, а то је пружање важних
владиних услуга и инфраструктуре свим грађанима Викторије.
Главни приоритет IBAC-а за који се залаже цела организација је
спречавање корупције и непримереног понашања у јавном сектору.
Заједно са нашим кључним партнерима широм државног система
интегритета, IBAC осмишља, спроводи и процењује опсежне мере
интервенције за спречавање корупције са циљем да:
• оснажи појединце да идентификују и пријаве корупцију и
озбиљне случајеве непримереног понашања
• пружи подршку организацијама да осмисле ефикасне мере за
контролу корупције и непримереног понашања
• ојача друштвене норме да би се створила снажна и трајна
антикоруптивна култура.

Да бисмо разумели последице корупције
Да бисмо боље разумели које области су најрањивије што се
тиче експлоатације или корупције, ми спроводимо стратешко
истраживање главних трендова и проблема, као и друге пројекте
који откривају могућности за побољшања у системима и
праксама.
Док нам та истраживања помажу у спровођењу истрага, она се
користе и за:
• сарадњу са друштвеном заједницом и јавним сектором за
побољшање разумевања корупције и штете коју она наноси
• унапређење пријављивања корупције и помоћ у изградњи
капацитета јавног сектора да реагује на пријаве
• упозоравање организација на најновије информације и
сазнања обавештајних служби помоћу којих ће организације
предупредити ризике од корупције.

Пре него што применимо нека од ових овлашћења, морамо
да тражимо дозволу суда или трибунала. Ми такође редовно
подносимо извештаје различитим државним и савезним
органима о примени наших овлашћења.
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Melbourne VIC 3000
GPO Box 24234
Melbourne VIC 3001
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IBAC је викторијска агенција за борбу против корупције која је одговорна за спречавање и
обелодањивање корупције у јавном сектору и непримереног понашања од стране полиције.
Тај посао обављамо на следећи начин:

• спроводимо истрагу у случајевима озбиљне корупције и непримереног понашања од стране полиције
• информишемо јавни сектор, полицију и друштвену заједницу о ризицима и последицама корупције
и непримереног понашања од стране полиције, те о томе како корупција може да се спречи.
Да бисте сазнали како можете да пријавите корупцију, погледајте www.ibac.vic.gov.au или назовите
1300 735 135.
Ако вам треба помоћ преводиоца, назовите Службу преводилаца и тумача (Translating and Interpreting
Service) на 13 14 50 или погледајте www.ibac.vic.gov.au/general/accessibility/tr

Овај информативни лист је издат само у информативне сврхе и не сме се сматрати заменом за правни савет.
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