Пријавување на корупција и на
злоупотреба на овластувања
www.ibac.vic.gov.au

Дали сте биле сведок на корупција? Нешто ви е сомнително? Вашите информации
може да помогнат да се открие како со корупција во јавниот сектор или со
злоупотреба на овластувањата од страна на полицијата бескорисно се арчат
државни пари и им се нанесува штета на Викторијците. Исто така е важно тоа што
вашата поплака може да помогне секој да научи вредни лекции за спречување на
корупцијата и на злоупотребата на овластувањата во иднина.
Што може да пријавите на IBAC?

2 Злоупотреба на овластувања во јавна служба

1 К
 орупција од страна на организација или
вработен во јавниот сектор

Злоупотребата на овластувања во јавна служба е широко
дефинирана. Тоа може да биде секое однесување на вработен во
јавниот сектор кое е незаконско или не ги исполнува етичките
или професионални стандарди потребни за извршување на
должностите или за спроведување на дадените овластувања.

Корупција може да биде кога некој прави измама, прима или нуди
поткуп, доделува договори на роднини или пријатели, или користи
или тајно дава доверливи информации заради лична корист.
Поплака до IBAC може да поднесете против:
• вработени во државни служби (министерства, агенции,
јавни болници, јавни училишта, универзитети и TAFE)
• припадници и регрути на Викториската полиција
(Victoria Police), службеници во заштитни служби
(PSOs), полициски затворски службеници и вработени
• вработени во општините и општински службеници
• членови на Парламентот и нивните вработени

3 З
 лоупотреба на овластувањата од страна на
персонал на Викториската полиција
IBAC исто така прима поплаки во врска со злоупотреба на
овластувањата од страна на целокупниот персонал на Викториската
полиција (Victoria Police), вклучително припадниците на полицијата
под заклетва, регрутите, службениците во заштитни служби (PSOs),
полициските затворски службеници и вработените. Тоа може да
биде ширење на навредлив материјал, возење пијан, внесување
на лажни податоци во дневници/регистери или користење на
прекумерна сила.
Поплаки во однос на злоупотреба на овластувањата од страна
на полицијата исто така може да бидат поднесени на Командата
за професионални стандарди на Викториската полиција (Victoria
Police’s Professional Standards Command) на 1300 363 101.

• судии, судии за прекршоци и други вработени во
правосудството.
Можете исто така да одберете тоа што ве загрижува да го пријавите
директно во агенцијата која е предмет на вашата поплака, преку
нивниот координатор за откритија од јавен интерес (Public Interest
Disclosure Coordinator). Мнозинството агенции во јавниот сектор
имаат некој кој е способен да им помогне на вработените и на
членовите на заедницата да поднесат поплаки, и да ги заштити
„свиркачите“ (whistleblowers).
Список на агенции што се овластени да примаат откритија може да
најдете на www.ibac.vic.gov.au/PID

Што IBAC не може да иследува
• Приватниот сектор.
• Случаи што се случиле во други држави и територии.
• Федерални пратеници, министерства или агенции.

Ќе бидете заштитени
Со вашите информации и лични податоци IBAC работи внимателно
и во доверба. Ако вашата поплака се смета за откритие од јавен
интерес:

Ако сте многу загрижени за својата приватност, може да одберете
анонимно да ја поднесете поплаката. Ако анонимно поднесете
поплака, нашите иследувања ќе бидат ограничени. Ова е затоа што
не ќе можеме да ве контактираме за повеќе информации, или да
дискутираме за поплаката ако се јавите да прашате.

• вашето име и личните податоци нема да се споделат со никого
(освен со агенциите на кои можеби се однесува вашата поплака)

Што е откритие од јавен интерес?

• не можете да биде отпуштени од работа, казнети или
малтретирани затоа што сте поднеле поплака
• заштитени сте од правни акции, како што се тужби за клевета или
граѓанска одговорност (civil liability)

Откритие кое укажува на неправилно однесување од страна
на јавен службеник или организација (на пример, корупција),
или штетно дејство (на пример, давање отказ на некого поради
изнесување на откритие).

• вашите пријатели, роднини или колеги исто така ќе бидат
заштитени.
Ако вашата поплака не е откритие од јавен интерес, вашиот
идентитет не мора да остане доверлив, но:
• не можете да биде отпуштени од работа, казнети или
малтретирани затоа што сте поднеле поплака
• заштитени сте од правни акции, како што се тужби за клевета или
граѓанска одговорност (civil liability).

Што се случува кога на IBAC ќе пријавите корупција и злоупотреба на службена должност
IBAC утврдува дали тоа што вие сте го пријавиле е
откритие од јавен интерес

Да, тоа е откритие
од јавен интерес.

Не, тоа не е откритие
од јавен интерес.

ИСЛЕДУВАЊЕ

УПАТУВАЊЕ

IBAC може да ја иследува вашата поплака.

IBAC може да ја упати поплаката до некоја друга
агенција (на пример, Јавен правобранител на
Викторија) или до организацијата именувана во
поплаката.

УПАТУВАЊЕ
IBAC може да ја упати поплаката за иследување до
една од следните агенции:
Јавен правобранител на Викторија (Victorian
Ombudsman), Полиција на Викторија (Victoria Police)
(ако е случај за полицијата), Главен општински
инспектор (Chief Municipal Inspector), Комесар за
информации (Information Commissioner), Комесар за
интегритет на трки (Racing Integrity Commissioner),
Судска комисија (Judicial Commission).

Откритие што се однесува на злоупотреба на
службената должност од страна на полицијата
може да биде упатено до Главниот началник на
полицијата.

НЕМА НАТАМОШНА АКЦИЈА
IBAC нема да преземе понатамошно дејство.

Со одобрение од лицето кое ја поднело поплаката,
ние можеме исто така поплаката да ја упатиме до
друго јавно тело.

НЕМА НАТАМОШНА АКЦИЈА
Ние можеме да затвориме или да отфрлиме
поплака поради повеќе причини, на пример ако:
• нема суштина и веродостојност
• е злонамерна и незначајна
• се работи за случај кој ниту IBAC, ниту
организација наведена во Законот за IBAC од 2011
година, можат да го испитаат.

www.ibac.vic.gov.au

2

Како да пријавите?
Пополнете го безбедниот образец на интернет адресата
www.ibac.vic.gov.au
Ако имате тешкотии да го пополните образецот на интернет, ве
молиме јавете ни се на 1300 735 135.
Ако ви треба помош за преведување, јавете се на Службата за
усно и писмено преведување на 13 14 50 или посетете ја интернет
страницата www.ibac.vic.gov.au/mylanguage

Што IBAC прави во врска со вашите
информации?
Со закон, IBAC дава приоритет на наводи за сериозна или системска
корупција и за злоупотреба на овластувањата. По внимателно
разгледување на вашата поплака, IBAC може да одлучи:
• да ја упати поплаката
• да иследува
• да не преземе натамошна акција.

Пред да стапите во контакт со IBAC
Ве молиме да бидете свесни за тоа кои поплаки можеме, а кои
не можеме да прифатиме. Ако вашата поплака не е во врска со
корупција или злоупотреба на овластувањата, може да ве упатиме
на друга агенција, како што е Викторискиот правобранител
(Victorian Ombudsman).
Исто така, ве молиме јасно наведете на кого или на што се жалите и
дајте нѝ што е можно повеќе податоци или докази.

Помагајќи нѝ да им дадеме приоритет на вистински случаи, IBAC
исто така може да спроведе прелиминарно испитување за да ја
поддржи нашата одлука за тоа што да правиме со вашата поплака.
Иако не можеме да користиме многу од нашите пошироки
овластувања за иследување во текот на прелиминарно испитување,
ние може да:
• бараме натамошни информации од секого
• бараме од некого да достави документи
• издадеме налози за доверливост (confidentiality notices).

Вашите информации помагаат
Без оглед на исходот на вашата поплака, информациите што нѝ
ги давате нѝ помагаат да идентификуваме пошироки трендови и
модели. IBAC ја користи таа анализа за да го предупреди јавниот
сектор за можни слабости во нивната пракса и организации.

Level 1, North Tower
459 Collins Street,
Melbourne VIC 3000
GPO Box 24234,
Melbourne, VIC 3001
T 1300 735 135
Ф (03) 8635 6444
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www.ibac.vic.gov.au

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 пријавите сега корупција, посетете ја интернет страницата www.ibac.vic.gov.au или јавете се на
1300 735 135.
Ако ви треба помош за преведување, јавете се на Службата за усно и писмено преведување на 13 14 50
или посетете ја интернет страницата www.ibac.vic.gov.au/mylanguage
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