Како да пријавите корупцију и
непримерено понашање
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Да ли сте приметили корупцију? Да ли вам је нешто сумњиво? Ваше информације
могу да нам помогну да разоткријемо како се услед корупције у јавном сектору
или услед непримереног понашања од стране полиције разбацује државни новац
и наноси штета грађанима Викторије. Оно што је ту јако важно, јесте да ваша жалба
може сваком да помогне да научи лекцију о томе како да спречи будуће случајеве
корупције и непримереног понашања.
Шта можете да пријавите IBAC-у?

2 Непримерено понашање у јавној установи

1К
 орупцију установе или намештеника у јавном
сектору

Непимерено понашање у јавној установи има широку дефиницију.
То може да буде сваки вид понашања од стране намештеника у
јавном сектору који је незаконит или који не испуњава етичке или
професионалне стандарде који се траже за обављање поверене му
дужности или примену овлашћења.

Корупција може да буде превара, примање или нуђење мита, додељивање
уговора члановима породице или пријатељима, те коришћење или
прослеђивање привилегованих информација за личну корист.
IBAC-у можете да се жалите на:
• намештенике државне владе (у министарствима,
агенцијама, државним болницама, државним школама,
универзитетима и на TAFE-у)
• више полицајце, полицајце почетнике, раднике
службе обезбеђења (PSO), полицајце који раде
са преступницима у притвору и друго особље
викторијске полиције
• намештенике у општинама и општинске функционере
• чланове парламента и њихово особље
• судије, судије за прекршаје и друго особље
правосудних органа.
Ствари које вас забрињавају такође можете да пријавите директно
агенцији на коју се пријава односи, преко координатора за пријаве од
јавног интереса (Public Interest Disclosure Coordinator). Већина агенција
у јавном сектору има намештеника који пружа подршку члановима
друштвене заједнице када они желе да се жале и заштиту звиждачима.
Списак агенција које су овлашћене за примање пријава ћете наћи на
www.ibac.vic.gov.au/PID
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 епримерено понашање од стране особља
викторијске полиције (Victoria Police)
IBAC такође прима жалбе на непримерено понашање од стране
целокупног особља викторијске полиције (Victoria Police), укључујући
жалбе на више полицијске службенике, полицајце почетнике, раднике
службе обезбеђења (PSO), полицајце који раде са преступницима
у притвору и остало особље. Видови непримереног понашања су,
на пример, ширење увредљивог материјала, вожња под дејством
алкохола, уношење лажних података у дневник (log book)/ регистре
или примена претеране силе.
Жалбе на непримерено понашање полиције могу такође да се упуте и
Команди за професионалне стандарде викторијске полиције
(Victoria Police’s Professional Standards Command) на 1300 363 101.

ШТА IBAC НЕ МОЖЕ ДА ИСТРАЖУЈЕ
• Приватни сектор.
• Случајеве у другим државама и територијама.
• Парламентарце, министарства или агенције савезне
владе.

Ви ћете бити заштићени
IBAC са вашим информацијама и личним подацима поступа
поверљиво. Ако се ваша пријава буде сматрала пријавом/
откривањем од јавног интереса:
• ваше име и лични подаци се ником неће проследити (осим
агенцији на које се ваша пријава односи)
• нећете моћи да будете отпуштени, дисциплиновани или
малтретирани зато што сте се жалили
• бићете заштићени од судског процеса, као што су клевета и
грађанска одговорност
• и ваши пријатељи, чланови породице или колеге ће такође
бити заштићени.

Ако сте јако забринути за своју приватност, можете анонимно
да поднесете пријаву. Ако пријаву поднесете анонимно, наша
истрага ће бити ограничена. То је због тога што у том случају не
можемо да вас контактирамо за додатне информације или да
разговарамо о пријави, ако будете желели да сазнате исход.

Које пријаве се сматрају пријавама од јавног
интереса?
Пријаве које обелодањују непримерено понашање државног
службеника (на пример корупцију) или поступке којима је
неком нанета штета (на пример давање отказа запосленом
зато што је пријавио непримерено понашање).

Ако се ваша пријава не сматра пријавом/откривањем од јавног
интереса, ваш идентитет не мора да се држи у тајности, али:
• нећете моћи да будете отпуштени, дисциплиновани или
малтретирани зато што сте се жалили
• бићете заштићени од судског процеса, као што су клевета и
грађанска одговорност.

Шта се дешава када IBAC-у пријавите корупцију и непримерено понашање
IBAC одлучује да ли се ваша пријава односи на
откривање у јавном интересу

Да, ради се о откривању
у јавном интересу.

ПОКРЕТАЊЕ ИСТРАГЕ

Не, не ради се о откривању
у јавном интересу.

ПРОСЛЕЂИВАЊЕ

IBAC може да покрене истрагу по жалби.

IBAC може да проследи пријаву другој агенцији (нпр.
Заштитнику грађана Викторије - Victorian Ombudsman)
или организацији која је наведена у жалби.

ПРОСЛЕЂИВАЊЕ

Пријаве непримереног понашања полиције могу да
се проследе Начелнику полиције
(Chief Commissioner of Police).

IBAC може да проследи жалбу једној од следећих
агенција које могу да покрену истрагу:
Заштитник грађана Викторије (Victorian Ombudsman),
Викторијска полиција (Victoria Police) (ако се ради о
жалби на полицију), Шеф општинске инспекције (Chief
Municipal Inspector), Начелник комисије за информисање
(Information Commissioner), Начелник комисије
за интегритет тркачких спортова (Racing Integrity
Commissioner), Правосудна комисија (Judicial Commission).

НЕ ПОСТУПАЊЕ
IBAC неће предузимати даље радње.

Уз сагласност особе која подноси жалбу, жалбу можемо да
упутимо и другом државном телу на разматрање.

НЕ ПОСТУПАЊЕ
Ми можемо да затворимо досије или да одбацимо
жалбу из више разлога, на пример ако:
• не наводи релевантне податке или није веродостојна
• је поднета из ситничавих побуда или се односи на
тривијалне ствари
• се односи на предмет за чију истрагу ни IBAC, ни
друго тело према IBAC закону од 2011. (IBAC Act
2011) није надлежно.

www.ibac.vic.gov.au
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Како треба да доставите пријаву?

Шта IBAC ради са вашим информацијама?

Попуните безбедни образац на интернету, на www.ibac.vic.gov.au
Ако не можете да нађете образац на интернету, назовите нас на
1300 735 135.

По закону, IBAC даје приоритет жалбама на озбиљну или системску
корупцију и непримерено понашање. Након што пажљиво размотри
вашу жалбу, IBAC може да учини једно од следећег:

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/mylanguage

• проследи жалбу

Пре него што се обратите IBAC-у

За помоћ при постављању приоритета, IBAC такође може да спроведе
прелиминарну истрагу која ће подржати нашу одлуку о томе како да
поступимо са вашом жалбом.

Молимо вас да проверите које жалбе можемо, а које не можемо
да примимо. Ако се ваша жалба не односи на корупцију или
непримерено понашање, може да се деси да ћемо вас упутити на
другу агенцију, као што је Викторијска канцеларија заштитника грађана
(Victorian Ombudsman).
Такође вас молимо да себи разјасните на кога или на шта се жалите и
да нам доставите што више детаља или доказа.

• спроведе истрагу
• не предузме ништа.

Иако у току прелиминарне истраге нисмо у могућности да применимо
велики део наших ширих овлашћења за спровођење истраге, ми
можемо да:
• затражимо од било кога додатне информације
• упутимо налог за доставу докумената
• издамо изјаву о поверљивости.

Ваше информације су од помоћи
Без обзира на исход ваше жалбе, информације које нам доставите
ће нам помоћи да идентификујемо шире трендове и моделе. IBAC
те анализе користи за обавештавање јавног сектора о потенцијално
рањивим областима у њиховим праксама и организацијама.

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

Јануар 2020.

www.ibac.vic.gov.au

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 одмах пријавили 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/mylanguage
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