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Катар, Ендру Хајнс-Рендл, раководител на единицата за интегритет, Светска федерација за
бадмингтон, Кристина Фрис Јохансен, Советник за меѓународни политики, „Play the Game“,
Михаел Кајзер, генерален директор, „Idox Germany GmbH“, Клаудио Маринели, раководител на
проект, Интегритет и спортски тим и Тим на ИНТЕРПОЛ за местење на натпревари,
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Поимник
НЕПРИСТРАСНОСТ
Начело на правичност на правда кое предвидува дека одлуките треба да се засноваат на
објективни критериуми, а не на пристрасност односно предрасуди.

ИСТРАГА
Формално испитување на извештај, со цел да се утврдат фактите.

ПРИЈАВУВАЊЕ
Дејството на предочување на согледана неправилност на лице со авторитет односно лице
кое што може да преземе мерки.

Забелешки: Во моментов не постои меѓународно прифатена дефиниција односно поим за отсликување на
ваквата практика. Други можни поими се укажување, пријавување загриженост, предупредување и
обелоденување.
Лице со авторитет може да биде претпоставен во одредена организација.

ОТВОРЕНО ПРИЈАВУВАЊЕ
Кога одредено лице отворено пријавува односно обелоденува информации односно
изјавува дека не е потребно неговиот идентитет да се чува во тајност односно не презема
никакви мерки да ја обезбеди тајноста на својот идентитет.

ДОВЕРЛИВО ПРИЈАВУВАЊЕ
Кога идентитетот на лицето кое ја обелоденило информацијата е познато на примателот на
информацијата, но не се обелоденува без согласност на тоа лице, освен ако тоа не е побарано
со закон.

АНОНИМНО ПРИЈАВУВАЊЕ
Кога е добиена пријава без притоа лицето кое пријавува да го обелодени својот идентитет:

СРЕДСТВО ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ
Средствата кои лицето кое пријавува ги користи за да пријави преку механизмите за
пријавување. На пример, средства за пријавување лице-в-лице односно преку телефон, е-
пошта, интернет или дигитална апликација

МЕХАНИЗАМ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ
Систем осмислен да прима и да обработува пријави

Забелешка: Подобро е лицето кое согледува неправилности да зборува со својот тренер или друго
лице на лидерска позиција во рамките на организацијата, во однос на инцидентот. Меѓутоа, доколку
лицето кое ја согледало неправилноста нема доверба во својот тренер односно во раководството на
својата организација, тогаш подобро е работата да се пријави преку механизам за пријавување,
наместо лицето да молчи:

ЛИЦЕ КОЕ ПРИЈАВУВА
Поединец или субјект кој го врши пријавувањето
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НЕПРАВИЛНОСТ ВО СПОРТОТ
Било која постапка (односно неисполнување на обврска за постапување, пропуст) во
спротивност на националните и/или интернационалните прописи и правила во спортот
односно дејство со кое се прекршува интегритетот и етиката на спортот, вклучувајќи:

• Корупција, вклучувајќи измама, поткуп, злоупотреба на службена должност (вклучувајќи и
судирна интереси) и перењена пари

• Манипулации сонатпреварувања
• Допинг
• Злоупотреба, вознемирување, дискриминација и насилство
• Практики со кои се прекршуваат односно кои се закана за човековите права и ја доведуваат
односно би можеле да ја доведат во опасност животната средија и јавното здравје и
безбедност

• Секое други однесување кое би можело да биде кривично

Забелешка: Ваквите постапувања односно пропусти треба јасно да се дефинираат во регулативите на
организацијата



ВОВЕД



МЕКАНИЗМИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ ВО СПОРТОТ2

Зошто водич за механизми за пријавување во
спортот?
Зајакнувањето на интегритетот на спортот е од витално значење за вредностите својствени за
спортот и олимпиското движење: пријателство, почит и исклучителност. За посветеноста на
интегритетот во спортот потребни се рамки за пријавување, идентификување и разрешување на
прашањата на неправилностите во спортот. Воспоставувањето на механизми за пријавување од
страна на сите спортски организации претставува фундаментална одредба на Кодексот на
олимпиското движење за спречување на манипулацијата со натпревари1, KКонвенцијата на
Советот на Европа за манипулација на спортски натпреварувања2 и Светскиот анти-допинг
кодекс.3 Во овој водич се дадени информации за добри практики за спортските организации во
однос на добивањето на и постапувањето по пријавите на неправилности, вклучувајќи
манипулација со натпревари, вознемирување, допинг и корупција.
Корупцијата го подрива општеството и има негативни последици во сите сфери на животот. Во
спортот, корупцијата и другите видови на неправилности испраќаат разорна порака, особено на
младите, со тоа што ја подриваат способноста на спортот да биде сила за добро. Видовите на
корупција во спортот се слични како и во другите области (на пример: активно и пасивно
поткупување, изнудување, уцена и перење на пари) и тоа се случува на најразлични нивоа (од мал
обем па сѐ до мултинационални криминални организации). Сепак, одредени видови на корупција
се однесуваат само на спортот (манипулација со натпревари).4 Тие претставуваат закана по
основните вредности на спортот и неговите социјални, културни и образовни вредности и ја
подриваат неговата економска улога.
Механизмите за делотворно пријавување во спортот се круцијален дел од борбата против
корупцијатавоспортот, какосредствонаоткривањеинаспречувањенакорупцијата.Механизмите
запријавувањесенајважниотначиннаоткривањенаизмамиикорупцијаичестопатиобезбедуваат
првични траги односно понатамошни докази во истрагите на неправилностите.5 Ефектот на
спречувањепроизлегуваодможностамеханизмите запријавувањедаимобезбедатна спортистите
и другите чинители начин да преземаат мерки за заштита на интегритетот на нивниот спорт и да
испратат порака до сите чинители дека корупцијата во спортот нема да се толерира.
Механизмите за пријавување се потребни во сите спортски организации. Сепак,
планирањето и спроведување на делотворни механизми за пријавување не е секогаш лесно.
Овој водич има за цел да го олесни спроведување на делотворни механизми за пријавување
во спортот и е дел од напорите на Меѓународниот олимписки комитет (ИОЦ) и
Канцеларијата на обединетите нации за дрога и криминал (УНОДЦ) да ги поддржат
релевантните чинители во зајакнувањето на интегритетот во спортот. Потребата за ова
беше препознаена на меѓународно ниво со усвојувањето на резолуцијата 7/8 за корупција
во спортот, од страна на Конференцијата на државите члени на конвенцијата на
обединетите нации против корупцијата, на нејзината седма седница, одржана во Виена од
6 до 10 ноември 2017 година. Резолуцијата претставува значителна одредница во
разрешувањето на корупцијата, меѓу другото и поради тоа што беше едногласно поддржана
од сите држави членки на Конвенцијата против корупцијата. Опфаќа широк опсег на
прашања, вклучувајќи манипулација со натпревари и ги охрабрува државите членки, имајќи
ги предвид особено членовите 8 (a), 12 (II) и 33 на Конвенцијата и во согласност со
националниот законодавство и во контекст на спортот, да ја разгледаат можноста за
воспоставување и развој, секаде каде што е соодветно, на системи за доверливо
поднесување на жални, програми за заштита на укажувачите, вклучувајќи и системи за
1Во членовите 2.5, 3.4 и 3.5 од Кодексот на олимпиското движење за спречување на манипулација со натпревари се предвидува
дека лицата кои се обврзани со Кодексот имаат обврска да пријавуваат неправилности, додека пак спортските организации
имаат обврска да воспостават механизми за доверливо и за анонимно пријавување, достапно на www.olympic.org/prevention-
competition-manipulation/regulations-legislation.
2Во членот 7, ставот 2, меѓу другото се предвидува и дека секоја страна треба да ги поттикнува спортските организации да усвојат
и да спроведуваат соодветни мерки со кои ќе се обезбеди дека постојат аранжмани за неодложно пријавување на сомнителни
активности поврзани со манипулација на спортските натпреварувања на соодветните јавни органи односно националната
платформа, како и делотворнимеханизми за олеснување на обелоденувањето на какви било информации во врска со потенцијални
односно реални случаи на манипулација со спортски натпреварувања, вклучувајќи и соодветна заштита на укажувачите.
3Светски анти-допинг кодекс, достапен на: www.wada-ama.org/en/resources/the-code/world-anti-doping-code.
4Манипулацијата со натпревари е дефинирана во член 2.2 од Кодексот на олимпиското движење за спречување на манипулација со
натпреварикако „Намерен аранжман, дејствоилипропуст чија цел енесоодветно влијаниенарезултатотодноснона текотна спортскиот
натпревар со цел да целосно или делумно да се отстрани непредвидливата природа на спортскиот натпревар во насока на добивање на
незаслуженипридобивки за себе или за друг.“
5Видете ги следниве извори: Association of Certified Fraud Examiners, Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse (Austin,
Texas, United States of America, 2018 година); Ethics and Compliance Initiative, Global Business Ethics Survey: Measuring Risk and
PromotingWorkplace Integrity (Arlington, Virginia, United States, 2016 година); и A. J. Brown and S. Lawrence, “Strength of organizational
whistleblowing processes: analysis fromAustralia” (GriffithUniversity, Brisbane, Australia, 2017 година)
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заштитено пријавување и делотворни мерки за заштита на сведоци, како и да ја зголемат
свеста за таквите мерки.

Во истата резолуција изразена е загриженост дека корупцијата може да го подрие
потенцијалот на спортот и неговата улога во придонесувањето за постигнувањето на
одржливите развојни цели содржани во агендата за одржлив развој 2030 година.
Поконкретно, овој водич директно придонесува за остварување на одржливата развојна цел
16 која предвидува унапредување на мирни и инклузивни општества за одржлив развој,
обезбедување на пристап до правдата за сите и градење на делотворни, отчетни и инклузивни
институции на сите нивоа.

Неодамнешните случаи на корупција, манипулација со натпревари допинг, вознемирување и
судири на интереси се спротивни на вредностите на интегритет во спортот. Без интегритет,
спортот не може да биде столб за локалните и глобалните заедници.Оттука, информациите во
овој водич исто така придонесуваат и за остварување на целта за одржлив развој 3 (да се
обезбеди здрав живот и да се унапреди добросостојбата за сите без оглед на возраста), целта
за одржлив развој 10 (да се намали нееднаквоста во рамките на и помеѓу земјите) и целта за
одржлив развој 11 (да се направат градовите и населбите инклузивни, безбедни и одржливи).

Кому е наменет овој водич?
Во однос на насоките за планирање и спроведување на делотворни механизми за пријавување,
примарната целна публика на овој водич се спортските организации на национално и на
интернационално ниво, вклучувајќи ги националните и интернационалните федерации,
Националните олимписки комитети (НОЦ) и ИОЦ. Освен тоа, информациите во овој водич
можат да ги користат и многу други чинители како што се спортски сојузи, спортски клубови,
спонзори, органи на властите и регулаторни агенции, за да им помогнат да развијат механизми за
пријавување како поддршка на интегритетот во спортот.

Начинот на делотворно вградување на механизам за пројавување најмногу зависи од големината,
географскиот обем и надлежностите на една организација. На локално ниво, спортските клубови
може да се соочат со предизвикот поврзан со обезбедување на ресурси за работењето на
механизмотзапријавување.Напримателитенапријавитеинаистражувачитеимепотребновреме,
а на системите за пријавување им се потребни механизми за безбедност на податоците за да се
заштити доверливоста на информациите и податоците.

Освен предизвиците поврзани со обезбедување на ресурсите, организациите исто така може да се
соочат и со предизвици поврзани со одржување на доверливоста и заштита на лицата кои
пријавуваат, како и со координирање на свесноста за и извлекување на поуки од пријавувањето на
неправилноститевоспортот.Намеѓународнониво,организациитесесоочуваасодополнителниот
предизвик за работењето на механизмите за пријавување во различни земји односно во различни
надлежности, јазициикултурикоиимаатразличнипрописи запријавувањеиразличникапацитети
за спроведувањена законските прописи.

Што прави водичот?
Водичот го води читателите низ процесот на пријавување за да нагласи што сѐ е вклучени во
различните чекори на делотворни механизми за пријавување (видете поле 1). Дадените насоки се
засноваат на истражување и добри практики идентификувани во текот на состанокот на
експертската група во 2019 година..

Насоките ги земаат предвид постоечките искуства во врска со работењето на механизмите за
пријавување во контекст на напорите за спречување на допинг во спортовите, како и работењето
намеханизмите за пријавувањенадвород спортот.Иако главната цел за изготвувањенаовој водич
произлегува од напорите за борба против манипулацијата, сепак имаше широк консензус на
состанокот на експертската група дека водичот треба има пошироко гледиште при
обезбедувањето на насоки за работењето на делотворни механизми за пријавување во спортот.
Според тоа, водичот има поширок обем и неговиотфокус е на



4

Uпријавувањето на неправилности во спортот.

Водичот се надоврзува на неодамнешната работа направена во врска со механизмите за
пријавување во спортот, вклучувајќи и извештаи на УНОДЦ и ИОЦ од 2016 година,6студија
на одредбите од кривичното право во земји членки на Европска унија во врска со
манипулација на натпревари,7 релевантни трудови од страна на светската анти-допинг
агенција8 и Советот на Европа,9 uнасоките на УНОДЦ за заштита на лицата кои
пријавуваат,10 извештајот на Тимот за управување на асоцијацијата на меѓународни
федерации за летни олимписки игри11 и неодамнешните академски истражувања на
механизмите за пријавување.

KUTIA 1. PASQYRA E NJË MEKANIZMI RAPORTUES

6 „Одредби од кривичниот законик за гонење на манипулацијата на натпревари“ (Лозана, Швајцарија, ИОЦ, 2016 година)
достапно на: www.olympic.org/prevention-competition-manipulation/regulations-legislation.

7KEA European Affairs, Match-fixing in Sport: AMapping of Criminal Law Provisions in EU27 (Brussels, European Commission, 2012).
8 Видете на пример, https://speakup.wada-ama.org.
9 Видете го на пример, извештајот за објаснување на Конвенцијата на Советот на Европа за манипулации на спортски

натпревари, достапен на: https://rm.coe.int/16800d383f
10Водич со ресурси за добри практики во заштитата на лицата кои пријавуваат (Виена, 2015 година) достапен на: www.unodc.org/

documents/corruption/Publications/2016/V1602591-RESOURCE_GUIDE_ON_GOOD_PRACTICES_IN_THE_INVESTIGATION_
OF_MATCH-FIXING.pdf

11 Достапно на: www.asoif.com/governance-task-force

Принципи
за

поддршка
(дел 2)

Соработка
(дел 6)

K
on
fid
en
ci
al
ite
ti
d
he

m
b
ro
jtj
a
(p
je
sa
5)

K
om

un
ik
im
i
(të

g
jit
hë

p
je
së
t)

Средства на
пријавување

(дел 3)

Извештај за
проценка
(дел 4.1)

Истражување
на

неправилности
(дел 4.2)

Разрешување
на

неправилности
(дел 4.3)

Затворање
на предмет
(дел 4.4)

Поуки од
процесот
(дел 4.5)

МЕКАНИЗМИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ ВО СПОРТОТ



1. НАЧЕЛА ЗА
ПОДДРШКА

©iStock.com/Aksonov



6

Делотворните механизми за пријавување можат да изградат култура на доверба,
транспарентност и професионализам, додека пак неефективните механизми можат да
доведат до култура на страв и тајност и сѐ поголем криминал12. Во исто време, делотворните
механизми за пријавување се потпираат на позитивна организациска култура, претставена
преку начелата за поддршка како што се посветеност, чесност и непристрасност.

1.1 Посветеност

Делотворностанамеханизмите запријавување сеодржуваодноснопаѓа во зависностодпосветеностана
оние кои ги предводат спортските организации. Во поле 2 е опишани што значи посветеноста на
лидерството.

ПОЛЕ 2. ПОСВЕТЕНОСТ НА ЛИДЕРСТВОТО КОН МЕХАНИЗМИТЕ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ

Посветеноста на лидерството се изразува со потврда на односно со престанок на
спротивставувањето на следниве работи:
• Поттикнување на отворена комуникација и пријавување на неправилности
• Обезбедување дека одговорните за спроведување на механизмите за пријавување
во спортот ги имаат соодветните ресурси и надлежности

• Поддршка на правичниот процес и непристрасноста на механизмите за пријавување
• Заштита на доверливоста на процесот
• Обезбедување дека какво било возвраќање против лицата кои пријавуваат, ќе биде
разрешено и дека оние кои возвраќаат ќе бидат повикани на одговорност

• Обезбедување дека неправилностите идентификуван преку механизмот за пријавување
се соодветно поправени и санкционирани

• Поддршка на постојаното оценување и подобрување на механизмите за пријавување
• Обезбедување дека најшироката можна публика е едноставно и јасно информирана
за механизмите за пријавување

• Унапредување на култура на пријавување воопшто и на лицата кои пријавуваат како
примери за интегритет

Механизмите за пријавување не можат да бидат делотворни без соодветни финансиски
ресурси за финансирање на нивното функционирање. Ова може да претставува предизвик
за спортските организации. Подолу се дадени неколку иновативни начини за надминување
на овој предизвик:

• Распределба на одреден процент од договорите за спонзорства односно за телевизиски
права односно процент од приходите од спортските кладилници, за работењето на
механизмите за пријавување

• Здружување на финансиските ресурси со други неспортски организации (видете ги
полиња 3 и 4)

• За спортски настани каде што главниот корпоративен спонзор има механизам за
пријавување, технологијата и експертизата на тимот на спонзорот за усогласеност
може да се употреби во текот на настанот, како дел од договорот за спонзорство

12 ACCA, “Effective speak-up arrangements for whistle-blowers: a multi-case study on the role of responsiveness, trust and

culture” (London, Association of Chartered Certified Accountants, 2016); and K. Kenny, W. Vandekerckhove and M. Fotaki,

The Whistleblowing Guide: Speak-up Arrangements, Challenges and Best Practices (Chichester, Wiley, 2019).

МЕКАНИЗМИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ ВО СПОРТОТ
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ПОЛЕ 3 ЗДРУЖУВАЊЕ НА РЕСУРСИ: ДАНСКА

Во 2016 година, анти допинг Данска започна со развивање на механизам за пријавување
на допинг. Во сито време, Данскиот национален олимписки комитет (НОЦ) и Данската
фудбалска федерација воспоставија свои механизми за пријавување за манипулација
сонатпревари.Сепак,овојмеханизамне ги задоволисоодветнитестандардизабезбедност
и заштита на податоци.

Вомеѓувреме,данскатавладагоназначиАнтидопингДанскададејствувакакосекретаријат
за новата национална програма за борба против манипулацијата во спортот. Анти допинг
Данскаму предложинаданскиотНОВина спортскитефедерации во земјата да спроведува
наменскиизаедничкимеханизамзаманипулацијананатпреварипаралелносомеханизмот
за пријавување на допинг.

Овој механизам за пријавување е директно поврзан со Анти допинг Данска кој ги потврдува
пријавите и ги информира релевантните органи односно организации (на пример: органите
на прогонот или спортската организација). Три назначени лица вработени во Анти допинг
Данска се единствените луѓе кои имаат овластен пристап до овие пријави. Технолошките
аспекти на онлајн средствата за пријавување се обврска на надворешна приватна
компанија специјализирана за системи за безбедно пријавување.

Анти допинг Данска е јавен орган под надзор на Министерството за култура на Данска.
На овој начин се осигурува дека механизмот за пријавување е усогласен со Европската
унија и националните прописи за заштита на податоците. Освен тоа, ваквиот статус
придонесува за инспирирање на доверба кај другите институции од јавниот сектор
вклучени во постапките на истражувањето и гонење. .

Извор: „УКАЖИ“, “„Спроведување на политики на укажување од страна на спортските
организации во ЕУ“. Достапно на https://sportwhistle.eu/wp-content/uploads/2019/06/Policy-
recommendations-report_ WHISTLE.pdf.

ПОЛЕ 4. ЗДРУЖУВАЊЕ НА РЕСУРСИ НА МЕЃУНАРОДНО НИВО: МЕЃУНАРОДЕН
ОЛИМПИСКИ КОМИТЕТ

Во 2015 година, ИОЦ спроведе онлајн линија за интегритет и усогласеност за
пријавување на манипулации со натпреварувања и други неправилности.

За да ги исполнат законските обврски во рамките на кодексот на олимпиското движење за
спречување на манипулации со натпреварувањата, низа меѓународни федерации
наместо на воспостават свои механизми за пријавување, во своите правила вклучуваат и
промовираат пријавување преку линијата на ИОЦ.

Ваквото здружување на ресурси е возможно поради постоењето на мрежа на лица за
контакт за интегритет во рамките на сите меѓународни федерации.

За делотворните механизми за пријавување потребни се конкретни компетенции за
непристрасна проценка и истражување на пријавите, како и за оценување и подобрување на
самиот механизам за пријавување. Спортските организации треба да ангажираат луѓе со
потребните компетенции односно да спроведат внатрешни обуки или пак да ангажираат
надворешни лица за спроведување на механизмот за пријавување (видете го дел 3).

Лидерскатаодговорност за делотворнитемеханизми запријавувањеисто така треба даопфати
и таквите механизми да бидат безбедни и лесни за користење. Спортските организации треба
да ги преиспитаат договорите со своите вработени и со своите спортисти за да осигурат
дека во договорите се вклучени клаузули со кои се заштитува доверливоста и се санкционира
било какво негативно возвраќање против лицата кои пријавуваат (видете го дел 3).
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1.2 Доверба

Има две главни причини поради кои луѓето не пријавуваат согледани неправилности: страв од одмазда и
верувањето дека пријавувањето е залудно.13 Оттука, довербата во механизмите за пријавување зависи од
можностанаспортскитеорганизациидапокажатдекапријавувањетонанеправилностиможедасенаправи
безбеднои дека тоа доведува доподобрувањена интегритетот во спортот.

Несомнено,генералнатаетичкаклиманаврвотнаеднаорганизација,поконкретнопокажанатапосветеност
(видетегодел1.1)еодкруцијалнозначењезадовербатавомеханизмотзапријавување.Доколкураководството
за една спортска организација е или се смета дека е вклучено во коруптивни активности или други
неправилности, тогаштаквата спортска организација нема да се согледа какоорганизација на којаможе да
ѝсеверуваилуѓетонемадаѝпријавуваатнеправилности.Вотаковслучај,вклучувањетонадругиорганизации
(например,спортскисојузиилиспортскиорганизациинаповисокониво)вопроцесотнаприемипроценка
на пријавите, може да придонесе за зголемувањена довербата (видете го дел 4).

Транспарентностанапроцесот(којгиобработувапријавитеикакосеобработуваатпријавите)еуштеедна
детерминанта на довербата. Токму тука започнува делот на управување со очекувањата. Доверливоста и
заштитата (видете го дел 5) се прашања околу кои има многу голем страв. Да се биде транспарентен во
однос на тоа како се обезбедува доверливоста во текот на процесот, како и за ограничувањата во однос на
штосѐможатданаправаторганизациитезадајаобезбедатдоверливостаизаштитата,доведувавозголемување
на довербата намеханизмот за пријавување.

1.3 Непристрасност

Пријавите на наводните неправилности треба да се обработуваат непристрасно од страна на
луѓе кои ги имаат потребните компетенции и кои добиле соодветна обука. Проценката на
пријавите, како и сите понатамошни истраги треба да се спроведат без никакво несоодветно
мешање односно влијание. При проценката на пријавата и спроведувањето на понатамошните
истраги, треба да се користат објективни критериуми, што значи дека пријавата треба да се
разгледува без пристрасност и предрасуди во однос на лицето кое пријавува односно
наводната неправилност.

Непристрасност значи дека пријавата се разгледува во однос на добиените информации без
да се нагаѓа односно да се прават претпоставки за мотивацијата на лицето кое пријавува.
Непристрасноста исто ака значи дека правата на лицата именувани во пријавата (обвинети
лица и сведоци и жртви на неправилноста) ќе се почитуваат.

Начинот на кој што луѓето ја изразуваат својата загриженост при пријавување на
неправилности и кому сметаат дека слободно можат да му пријават неправилност, зависи од
неправилноста којашто сепријавува (например: поткупнаспроти сексуално вознемирување),
како и нивните лични карактеристики (на пример: род, етничка припадност или верска
припадност). Непристрасноста на механизмите за пријавување значи дека оние кои што
планираат и раководат со механизмот за пријавување треба да бидат чувствителни на овие
разлики и соодветно да одговорат на нив.

За да се заштити лицето кое пријавува и можните жртви (на пример: во случај на сексуално
вознемирување) и да се осигури дека нема судир на интереси, треба да може да се ангажираат
надворешни лица за обработка на пријавата.

13 K. Erickson, L. B. Patterson, and S. H. Backhouse, “‘The process isn’t a case of report it and stop’: Athletes’ lived experience of
whistleblowing on doping in sport.” Sport Management Review (2018); и L. Whitaker, S. H. Backhouse, and J. Long, “Reporting
doping in sport: national level athletes’ perceptions of their role in doping prevention”, Scandinavian Journal of Medicine & Science
in Sports, vol. 24, No. 6 (декември 2014 година)
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Пријавувањетонанеправилноститенајчесто започнува солуѓетокоизборуваат за своите загриженостисо
својотнепосреденнадреденодноснораководител.Доколкуништонесеслучиилиакодобијатнесоодветна
реакција,луѓетонајчестосакаатда јапријаватсвојатазагриженостнадругоместо,напоформаленначин(на
примерпрекумеханизамзапријавување).14Механизмитезапријавувањеможедаимаатнеколкусредстваза
добивањенапријавинанеправилности.Овиесредстватребадабидатсодобарквалитетзадалуѓетодаможат
леснодагикористатизадасеобезбедидекапријавитесоодветносеобработуваат(видетегодел3).

Во оваа глава се дадени насоки за клучните аспекти на добрите средства за пријавување: користењето на
различни средства, обезбедувањето на информации за механизмот за пријавување, обезбедување на
механизмизапријавувањенаразличнијазицииопсеготнапрашањакоиможедасепријават.

2.1 Користење на различни средства
Културите се разликуваат според тоа каков вид на средство за пријавувањето на
неправилности луѓето сметаат дека е соодветно (на пример: состанок лице-в-лице, телефонски
повик во живо, телефонски повик со снимена порака, онлајн платформа, електронска пошта
или дигитална апликација).15 Исто така, конкретни ситуации односно улогата на лицето кое
пријавува може да влијае на тоа какво средство за пријавување сакаме повеќе. Оттука, дали
луѓето ќе пријават неправилност може да зависи од достапното средство за пријавување и
довербата во организацијата која раководи со механизмот за пријавување (видете го дел 1.2).

Поради личните и културните разлики, добрите механизми за пријавување предвидуваат цел
опсег на средства за пријавување, соштоим се овозможува на лицата коипријавуваат да одлучат
кое средство ќе го искористат. Освен тоа, добрите механизми за пријавување овозможуваат
доверливо и анонимно пријавување. Оттука, добриот механизам за пријавување:

• Користи различни средства за пријавување
• Овозможува доверливо и анонимно пријавување

При обезбедување на средство за пријавување преку телефон, добра практика е да се обезбеди
наменски телефонски број кој што е достапен 24 часа дневно, 7 дена во неделата. Голем број
организации сметаат дека е попрактично и поефикасно да се користи надворешен давател на
вакви услуги. Во таков случај, спортските организации треба да се осигурат дека
надворешниот давател на услуги има капацитети за обезбедување на потребните заштити на
доверливоста.

Многу организации исто така овозможуваат разговори со луѓе. Овие лица се назначени од
страна на организацијата и се конкретно обучени да ги советуваат и поддржуваат лицата кои
се соочиле со неправилности. Овие луѓе може да бидат внатрешни лица (вработени или
делегирани) или надворешни лица (правник или народен правобранител). Тие можат да дадат
точни информации и можат да ги подобрат капацитети на организацијата за понатамошно
постапување по пријавата на неправилноста.

Користењето на онлајн пријавување станува сѐ попопуларно. Постои технологија која
овозможува безбеден канал на пријавување односно двострана анонимна комуникација
помеѓу лицето кое пријавува и примателот на пријавата. Каналите за пријавување онлајн се
полесни за користење 24 часа на ден, 7 дена во неделата и на повеќе јазици во споредба со
телефонските линии.

14Најголем дел од ова истражување беше спроведен во дејности различни од спортот (на пример: најновите истражувања на
оваа тема се is A. J. Brown,Whistleblowing in the Australian Public Sector (ANUPress, 2008); andW. Vandekerckhove and A. Phillips,
“Whistleblowing as a protracted process: a study of UK whistleblower journeys”, Journal of Business Ethics (2017)). Сепак,
истражувањето пријавувањето во спортот укажува дека истиот процес се одвива и во спортот: видете го Erickson, Patterson and
Backhouse, “The process isn’t a case of report it and stop”.

15H. Park, and others, “Cultural orientation and attitudes toward different forms of whistleblowing: A comparison of South
Korea, Turkey, and the UK” Journal of Business Ethics, vol. 82, No. 4 (November 2008) и “Effective speak-up arrangements for whistle-
blowers”.
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Пример за користење на различните средства за пријавување е механизмот за пријавување
на манипулации со натпревари во Данска, каде што се користат три средства: онлајн,
дигитална апликација и телефон (видете го поле 5).

ПОЛЕ 5. КОРИСТЕЊЕНАРАЗЛИЧНИСРЕДСТВА: #STOPMATCHFIXINGDK

Извор: Stop Matchfixing. Достапно на https://stopmatchfixing.whistleblowernetwork.net.

Запрете со местење натпревари
Можете да помогнете во борбата против местењето на натпревари
и друг вид на неетичко однесување во данскиот спорт!

Ако знаете или се сомневате дека некој се занимава или има
намера да се занимава со манипулирање со спортски натпревар
или со прекршување на прописите за местење на натпревари,
можете да ги пријавите тие информации во Stop Matchfixing,

Информациите кои ќе ги споделите може да придонесат за
спречување односно истражување на било какви недоследности на
резултатите или потенцијални несоодветно однесување во спортот.

Може да ги споделите информациите на три начини:

�Шифриран онлајн образец / поштенско сандаче
Доставете ги вашите информации со пополнување на
шифрираниот онлајн образец. Stop Matchfixing ќе ве
наведе да креирате поштенско сандаче каде ќе стои
образецот, како безбеден и лесен начин за комуникација
со Анти – допинг Данска – анонимно, ако сакате.

� Stop Matchfixing апликација – која што може да се симне од
Гугл Плеј и АпСтор
Исто така можете да доставите шифрирани информации и
преку апликацијата, Тука, Stop Matchfixing исто така ќе ве
наведе да креирате поштенско сандаче каде ќе стои
образецот, како безбеден и лесен начин за комуникација
со Анти – допинг Данска – анонимно, ако сакате

� Stop Matchfixing телефонска линија +45 70 70 70 94
ИП телефонијата осигурува дека вашиот телефонски број не
може да биде следен, освен ако своеволно не го наведете во
пријавата.
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2.2 Информации за лицата кои пријавуваат

Добрите механизми за пријавување обезбедуваат соодветни информации за тоа како безбедно
да се пријави и како се обработуваат пријавите. Овие информации вклучуваат:

• Кои информации се релевантни за пријавата

• Како да се изврши безбедно пријавување

• Дали пријавата е доверлива или анонимна

• Како се обработуваат пријавите

• Каков вид на комуникација може да се очекува за време на процесот

• Како може да биде заштитено лицето кое пријавува

• Каде може лицето кое пријавува да бара дополнителен совет или поддршка

Лице кое пријавува може да се соочи со стрес и страв пред и по одлуката да пријави
неправилност (видете го делот 5.1), особено ако е тесно поврзано со или директно вклучено
во неправилноста (на пример: ако е член на тимот кој е вклучен во манипулацијата со
натпреварот или со допинг или ако е сведок на или е вклучено во сексуална злоупотреба).
Ова треба да се има предвид при подготовката на информациите за лицата кои пријавуваат
за тоа како да извршат пријавување и како ќе биде обработена пријавата.

Во полиња 6, 7 и 8 се дадени примери за тоа како организацијата „World Rugby“ пристапува
кон давањето на информации на лица кои пријавуваат.

ПОЛЕ 6.ДАВАЊЕНАИНФОРМАЦИИНАЛИЦА КОИПРИЈАВУВААТ: „WORLD RUGBY“
ЗА ПРОЦЕСОТ НА ОБРАБОТКА

7. Што се случува кога ќе поднесам доверлива пријава преку
протоколот за доверливо пријавување?
Приемот на вашата пријава ќе биде потврден писмено и ќе биде наведен временски
период за одговор. Најчесто ова се случува во рок од 14 дена иако за одредени
барања може да биде потребно подолго време во зависност од конкретните околности.
Ние ќе ја разгледаме содржината на вашата доверлива пријава детално, имајќи ја
предвид доверливоста и безбедноста на пријавата. По разгледувањето ќе ги преземеме
следниве чекори:
1. Може да утврдиме дека не се потребни дополнителни чекори во врска со вашата

пријава. Во тој случај нема понатаму да постапуваме по вашата пријава и
вашата пријава ќе биде избришана во рок од 6 недели од приемот;

2. Може да утврдиме дека содржината на вашата пријава е таква што оправдува
отворање на истрага (било сама по себе или во врска со други информации
односно докази кои ни се достапни) во работите утврдени во вашата пријава
или може да се користи во врска со веќе отворена истрага (во комбинација со
други информации);

3. Може да утврдиме дека се потребни дополнителни информации односно
појаснувања пред да може да ги одредиме соодветните следни чекори. Во овој
случај, може да ве контактираме за да појаснување односно надополнување
наинформациите кои сте гидале. Сонетрпение ја очекувамевашата континуирана
помош доколку е потребна.

Доколку сме постапиле како во чекор 3 наведен погоре, тогаш ќе ги процениме сите
дополнителни информации односно појаснувања кои сте ги дале, во врска со вашата
првична пријава и по таквиот дополнителен преглед ќе процениме кои три чекори
треба да се преземат.
Доколку сме постапиле како во чекор 2 наведен погоре, тогаш може да ги споделиме
информациите во сојузите членки на „World Rugby“ (кои би можеле да бидат одговорни
за спроведување на истраги), со агенциите на прогонот, регулаторните или други
соодветни тела во врска со каква било истрага. Во одредени околности, може да
имам законска обврска да ги обелодениме информациите содржани во доверливата
пријава на надлежните органи на
Извор: World Rugby . Достапно на https://integrity.worldrugby.org.
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ПОЛЕ 7. ДАВАЊЕ НА ИНФОРМАЦИИ НА ЛИЦА КОИ ПРИЈАВУВААТ: „WORLD
RUGBY“ ЗА ДОВЕРЛИВОСТ

Извор: World Rugby. Достапно на https://integrity.worldrugby.org.

ПОЛЕ 8. ДАВАЊЕ НА ИНФОРМАЦИИ НА ЛИЦА КОИ ПРИЈАВУВААТ: „WORLD
RUGBY“ ЗА АНОНИМНО ПРИЈАВУВАЊЕ

Burimi: World Rugby . I disponueshëm në; https://integrity.worldrugby.org

2.3 Јазици
Добрите средства за пријавување овозможуваат информациите за механизмот за пријавување
да бидат достапни на различни јазици, доколку има потреба.

Добрите средства за пријавување им овозможуваат на луѓето да поднесуваат пријави на
различни јазици. На пример преку пружање на преведувачки услуги преку телефонски или
онлајн комуникации.

Примери за добри практики во оваа област се апликацијата на единицата за интегритет во
тенисот (6 јазици), апликацијата за интегритет на УЕФА (7 јазици) и интернет страницата
„World Rugby“ каде што се дадени информации и средства за пријавување на 13 јазици.

8. Како се заштитуваат доверливите пријави
Сите доверливи пријави се обработуваат на доверлива основа (без оглед дали сте ја
доставиле пријавата анонимно или ви било побарано за го дадете своето име и
информации) и вашиот идентитет нема да биде откриен без ваша согласност. „World
Rugby“ постапува по доверливите пријави со најголемо внимание и доверба. Се очекува
дека и вие ќе ги почитувате истите стандарди на доверливост додека се постапува по
вашата пријава.

Со нашето доверливо поштенско сандаче и алатката за онлајн пријавување управува и
ги одржува нашата канцеларија за интегритет и пристапот го пријавите доставени преку
овие механизми е ограничен на членовите на нашата канцеларија за интегритет.

Вашата доверлива пријава ќе биде обелоденета на трети лица само во околностите
опишани погоре (видете „Што се случува кога ќе поднесам доверлива пријава преку
протоколот за доверливо пријавување?“).

10. Дали може да поднесам пријава анонимно
Лицата кои доставуваат информации имаат право тоа да го сторат анонимно доколку
сакаат. Ако сакате да поднесете пријава анонимно, тоа може да го направите со
испраќање на електронска пошта до нашето доверливо поштенско сандаче или со
користење на образецот за онлајн пријавување. Ако имате намера да поднесете
анонимна пријава преку образецот за онлајн пријавување, ве молиме осигурете дека
нема да го ставите вашето име на образецот. Доколку сакате да поднесете анонимна
пријава со електронска пошта во нашето доверливо сандаче, ве молам бидете сигурни
дека електронската пошта е испратена од сметка од која нема да можете да бидете
идентификувани.

За дополнителна заштита и анонимност, ве молиме следете ги овие упатства:

• Доколку сакате да останете анонимни, не доставувајте информации кои можат да
доведат до вас.

• Бидете сигурни дека интернет врската е безбедна што може да се види доколку е
прикажан симболот на катанец во вашиот прелистувач.

• Имајте предвид дека интернет врската особено може да ја загрози вашата
анонимност.
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Особен предизвик на меѓународно ниво е избирањето кои јазици ќе бидат поддржани. На овој
предизвик се надоврзуваат прашањата на надлежност, доверливост, капацитети и ресурси за
соодветно и ефикасно проследување.

2.4 Пристап до средствата за пријавување
Другзначаенпредизвиквоврскасосредстватазаизвестувањеедасеобезбедилицатакоипријавуваат
имаат пристап до соодветното средство за пријавување. Вомоментов, механизмот за пријавувањена
Светската анти – допинг агенција (ВАДА) има поголем профил и поголема видливост отколку
механизмите за пријавувањенаманипулација сонатпревариодносно другинеправилности.

Еден пример на добри практики во однос на ставање на средството за пријавување „во рацете“ на
играчите,судиите,службенитеидругилицанакоиимепотребноепристапоткојгоприменуваУнијата
на европски фудбалски асоцијации (УЕФА) (видете го поле 9) и меѓународниот совет за крикет
(видете го поле 10). Во двата случаи, за да наоѓањетои симнувањетона апликации за интегритет биде
штоеможнополесно,направенисеКРкодовикоиштоможатдасераспределатнанеколкуначини.

ПОЛЕ 9.
КР КОДОВИ ЗА АПЛИКАЦИЈАТ ЗА
ИНТЕГРИТЕТ НА УЕФА

ПОЛЕ 10.
КР КОДОВИ НА АПЛИКАЦИЈАТА ЗА
ИНТЕГРИТЕТНАМЕЃУНАРОДНИОТ
СОВЕТ ЗА КРИКЕТ

МЕКАНИЗМИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ ВО СПОРТОТ
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2. 5 Механизми со широк обем
Механизмите за пријавување на неправилности во спортот често пати се однесуваат на
конкретни прашања, на пример: механизмот за пријавување на допинг на ВАДА (видете го
поле 11). Развивање на посебни механизми за секое прашање може да доведе до зголемување
на трошоците на промовирање на и подигање на свеста за механизмите за пријавување. Освен
тоа, бидејќи неправилностите може да подразбираат повеќе видови на несоодветно
однесување, лицата кои пријавуваат може да се соочат со тешкиот избор во однос на тоа кој е
најсоодветниот механизам за пријавување.

Оттука, секаде каде што е тоа можно, спортските организации треба да избегнуваат изготвување
на механизми за пријавување кои се однесуваат само на еден конкретен тип на неправилности.
Треба да се посвети големо внимание на одлучувањето колку механизми за пријавување треба
можат дапостојат паралелно сомеханизмот за пријавувањенаВАДА.Еднорешение е да серазвие
механизам за пријавување којшто овозможува пријавување наширок опсег на неправилности.

Во поле 12 е даден пример на опсегот на пријавување на атлетската едница за интегритет. Во
поле 13 е даден пример за опсегот на пријавување на меѓународниот олимписки комитет.

ПОЛЕ 11. МЕХАНИЗАМ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ СО ТЕСЕН ОПСЕГ: „SPEAK
UP!“ НА ВАДА

Извор: ВАДА. Достапно на https://speakup.wada-ama.org.

Можете да пријавите било какво
прекршување на правилата за анти
допинг или било каков пропуст кој би
можел да ја подрие борбата против
допинг.

Секој може да пријави несоодветно
однесување поврзано со допинг. Ако
сте дознале, идентификувале,
посведочиле или ако знаете или
имате разумен основ да се сомневате
дека се случила измама, ве
охрабруваме да не информирате за
тоа со отворање на поштенско
сандаче.

Ако имате информации за поткуп,
корупција или било какви други
наводи кои не се однесуваат на
допинг, ве молиме пријавете ги
вашите информации преку
соодветните органи на прогонот.

Што може да се пријави?
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ПОЛЕ12.МЕХАНИЗАМСОШИРОКОПСЕГ:АТЛЕТСКАТАЕДИНИЦАЗАИНТЕГРИТЕТ (АИУ)

Извор: Атлетска единица за интегритет. Достапно на www.athleticsintegrity.org/make-a-report.

ПОЛЕ 13. МЕХАНИЗАМ СО ШИРОК ОПСЕГ: МЕЃУНАРОДЕН ОЛИМПИСКИ КОМИТЕТ

Извор: Меѓународен олимписки комитет. Достапно на https://secure.registration.olympic.org/en/
issue-reporter/index

ИСПРАВЕТЕ СЕ, ПРОГОВОРИТЕ

ПРИЈАВЕТЕ КОРУПЦИЈА, ДОПИНГ, ИЗМАМА, ВОЗНЕМИРУВАЊЕ,
ВКЛУЧУВАЈЌИ И СЕКСУАЛНО ВОЗНЕМИРУВАЊЕ ИЛИ ДРУГ ВИД НА

НЕСООДВЕТНО ОДНЕСУВАЊЕ
Атлетската единица за интегритет ја спроведува една од најуниверзалните и
сеопфатни анти допинг програми помеѓу глобалните спортски федерации. Меѓутоа,
нашата надлежност се протега и пошироко од допингот со цел да се овозможи
заштита од какви било форми на несоодветно однесување вклучувајќи
вознемирување, сексуално вознемирување, корупција, измама и поткуп во
атлетиката.
Без оглед дали сте спортист, технички персонал,федерација или администратор на
клуб, од медиумите или го сакате спортот, вие може да одиграте суштинска улога и
да ни помогнете да создадеме подеднакви услови за сите со тоа што ќе не
информирате за сите какви било видови на несоодветно однесување.
Сите информации, без оглед колку големи или мали, се битни и би можеле да бидат
од круцијално значење за обелоденувањето на измамничкото однесување во
спортот. Помогнете ни да ја одржиме атлетиката чиста и правична со пријавување
на несоодветното однесување.
Може да пријавите анонимно во користење на ОБРАЗЕЦОТ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ
подолу или со повикување на бесплатните броеви на ЛИНИЈАТА ЗА УКАЖУВАЧИ
(достапно на англиски,француски, арапски, руски, јапонски, германски, португалски,
мандарински и неколку други јазици признаени од Обединетите нации).
Можете да го најдете точниот број за вашата земја, да разберете како да
воспоставите повик и да

ДОБРЕДОЈДЕ НА ЛИНИЈАТА ЗА ИНТЕГРИТЕТ И УСОГЛАСЕНОСТ НА ИОЦ
Оваа линија може да се искористи за следниве работи:

1. Пријавување на сомнителни пристапи односно активности поврзани со манипулација на
натпревари. За сите пријави поврзани со фудбалот, ве молиме искористите ги постоечките
механизми за пријавување на ФИФА и УЕФА. За сите пријави поврзани со допинг, ве молиме
контактирајте ја СВЕТСКАТА АНТИ ДОПИНГ АГЕНЦИЈА или вашиот национален/регионален
надлежен орган.

2. Пријавување на инциденти кога сметате дека можеби сте жртва на или сте сведок на инцидент
кој вклучува вознемирување и/или злоупотреба за време на олимписките игри.

3. Пријавување на прекршувања на КОДЕКСОТ НА ЕТИКА НА ИОЦ или други работи, вклучувајќи
финансиски неправилности или други законски, регулаторни и етички престапи во надлежност на
ИОЦ.

МЕКАНИЗМИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ ВО СПОРТОТ
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Во оваа глава се дадени насоки за тоа како се обработуваат пријавите.

Кога ќе се добие пријава преку средство за пријавување (видете го дел 2), пријавата мора
добро за се обработи. Обработката на пријавите треба да биде поделена на пет фази: проценка
напријавата(првичнапроценка,класификацијаинадлежност),истражувањенанеправилноста,
постапување по неправилноста, затворање на предметот и извлекување на поуки од процесот.

Во поле 14 е даден дијаграм на овие фази, кои се дискутирани во оваа глава.

ПОЛЕ 14. ФАЗИ НА ОБРАБОТКАТА НА ПРИЈАВИТЕ

3.1 Проценка на пријавата

При пријавување, лицето кое пријавува треба да добие потврда дека пријавата е примена,
преку телефон, лично или преку автоматизирана порака доставена онлајн или преку дигитална
апликација. Добрите механизми за пријавување наведуваат временски рок за понатамошната
комуникација со лицето кое пријавува. Во поле 15 е даден пример за ова.15

ПОЛЕ 15. ПОТВРДА НА ПРИЕМОТ

„Ви пишувам за да ве информиран дека ја добив вашата пријава во врска со [да се
вметне формулацијата од пријавата].

Ви благодарам за пријавувањето на вашата загриженост. Ќе се обидам да ви одговорам
во рок од 10 дена. Можеби ќе треба да разговарам со вас во иднина. Во меѓувреме
доколку имате нешто друго да додадете ве молам слободно да ме контактирате.“

Извор: Прирачник на ИОЦ-ИНТЕРПОЛ за спроведување на испитувања за изнаоѓање
на фактите во однос на прекршувања на интегритетот во спортот, 2016 година.

16Видете IOC-INTERPOLHandbook on Conducting Fact-Finding Inquiries into Breaches of Sports Integrity, 2016, p. 69, достапен
на: www.olympic.org/prevention-competition-manipulation/capacity-building-partnership-with-interpol.

Доверливост и заштита

Комуникација со лицето кое пријавува

Дисциплинс
ка постапкаАлокацијаПрвична

проценка
Средство за

пријавување
Постапување по

неправилноста Затворање Учење

Кривична
истрага

Друг вид на
постапка
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3.1.1 Првична проценка

Временскатарамкаутврденазапотврданаприемотнапријаватаиовозможуванаоператоритенамеханизмот
запријавувањедаимаатвремедаспроведатпрвичнапроценканапријавата, дадонесатнеколкуодлукиида
ја класифицираат пријавата за понатамошно постапување. Првичната проценка и поврзаните одлуки
значително влијаат врз квалитетот на процесот на обработка. Добрите механизми за пријавување ја
спроведуваатпрвичнатапроценкасоцелдасеизградидовербаизаможедасеработисолицетокоепријавува.
Вополе16седаденипримеринапрашањакоибиможеледабидатпоставени, какоиактивностикоиможе
да сепреземат вофазатанапрвичнатапроценканадобритемеханизмизапријавување.

Првичнатапроценкадоведувадотриодлуки:

• Кој ќе комуницира со лицето кое пријавува?

• Кои се мерките кои што се потребни за да се одржи доверливоста и да се осигури
заштита? (видете го дел 4)

• Како ќе се класифицира пријавата? (видете го дел 3.1.2). Овие одлуки се
евидентираат во списите на предметот.

Во оваа фаза, важно е да се појасни структурата на процесот на комуникација додека трае предметот со
лицето кое пријавува.Оваможе да помогне при управувањето соочекувањата.

3.1.2 Класификација и надлежност

Пријавите на неправилности може да се класифицираат на следниов начин:

• Дисциплинска постапка

• Hetim penal

• Кривична истрага

• Евидентирање на пријавата и затворање на предметот

Доколку пријавата се класифицира како дисциплинска постапка, треба да се донесе одлука кој
ќе го спроведе истражниот процес кој што може да доведе до формален дисциплински процес.
Ова може да се направи во рамките на организацијата или на се ангажира надворешен
приватен инспектор односно форензички ревизор. Факторите кои ќе имаат влијание врз оваа
одлука се:

• Достапна експертиза во рамките на организацијата

• Сложеноста на неправилноста за која постои сомневање

• Способност на организацијата да ги заштити доказите

• Дали истрагата во рамките на организацијата може да се спроведе без несоодветно
мешање или судири на интерес (на пример: дали наводниот сторител е посреден или
непосреден раководител на лицето кое истражува)

Освен тоа, треба да се донесе и одлука за временската рамка и за обемот на истрагата.17

17 Видете IOC-INTERPOL, Handbook on Protecting Sport from Competition Manipulation (Lausanne, Switzerland,
2016); and UNODC, Resource Guide on Good Practices in the Investigation of Match-Fixing (New York, 2016).
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ПОЛЕ 16. ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА И АКТИВНОСТИТЕ ВО ПРВИЧНАТА ФАЗА
НА МЕХАНИЗМОТ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ

Прашања за првичната проценка Можни активности
Колкава е итноста на пријавата?

• Дали неправилноста е еднократна или се
случува постојано и може да се предвиди?

• Дали е причинета штета на поединци?

• Дали е причинета штета на интегритетот
на конкретен спортски настан?

Сите пријави треба да се обработат навремено
(филтер, но без отфрлање). Сепак, одредени
пријави можеби треба да добијат приоритет што
се однесува до понатамошното постапување (на
пример: ако пријавата го засега високото
раководство, ако се работи за сериозно
прекршување на законот или непосредна штета
на поединци).

Дали пријавата содржи доволно
информации за да се одговорат другите
прашања во оваа табела?

Ако не, треба да го контактирате лицето кое
пријавува и да побарате повеќе информации.
Меѓутоа, не може да се очекува од лицето кое
пријавува да врши детективски работи.
Комуникацијата со лицата кои пријавуваат треба
секогаш да се води со високо ниво на емпатија.
Сепак, заради заштита, ваквата комуникација
треба да ја води лице кое е стручно обучено за
оваа конкретна задача.

Дали пријавената неправилност е во
надлежност на вашата организација?
• Дали е неправилноста опфатена

со вашите правила?
• Дали вашата организација има

надлежност над субјектот односно
лицето наведено во пријавата?

Ако се работи за кривична материја, треба да
ги известите надлежните органи и да им ја
предадете работата ним.
Ако не се работи за неправилност, туку за
незадоволство и ако нема да се класифицира
како друг вид на постапка ниту ќе се истражува,
тогаш за ова треба да се извести лицето кое
пријавува, најдобро преку разговор каде што ќе
му се објасни сека нема да се преземаат
дополнителни дејства. Во тој момент, лицето
кое пријавува може да има дополнителни
информации. Во секој случај, пријавата треба да
биде заведена во системот.
Други посоодветни постапки може да бидат
достапни во организацијата. На пример поплака
или постапка на поднесување на жалба до
раководството (видете го дел 3.1.2).

Дали претходно биле поднесувани
слични пријави?

Пријавата можеби нема доволно информации
сама по себе, но кога ќе се разгледа заедно со
информациите во други пријави, тогаш може да
произлезе повидлив предмет. Токму затоа е многу
важно да се заведуваат сите пријави. За добро
постапување по пријавите потребно е да
филтрирате, но не да отфрлате.

Какви се ризиците за одржување
на доверливоста?
• Дали лицето кое пријавува е

единственото лице кое има пристап
до конкретните информации?

• Дали лицето кое пријавува работи
во рамките на мал тил?

Лицето кое пријавува можеби веќе зборувало со
некого за својата загриженост или пак можеби е
во позиција каде другите лесно може да погодат
кој ја поднел пријавата (видете го делот 4).
Историјатот на вработување на лицето кое
пријавува може да биде релевантен за соодветно
да се разбере ситуацијата и потенцијалните
ризици.
Истражувачите треба да бидат информирани за
таквите ризици.

Дали веќе имало некаков обид за
одмазда против лицето кое пријавува?

Ако имало, пријавата може да биде под влијание
на страв односно фрустрација во врска со
одмаздата.Потребноеда се комуницира солицето
кое пријавува за да се одделат фактите поврзани
со неправилноста од фактите поврзани со
одмаздата.

МЕКАНИЗМИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ ВО СПОРТОТ
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Кај добрите механизми за пријавување, треба да се посвети доволно внимание конкретни
чувствителноработиворамкитенаистражнитепроцесикакоштосеаспектитеповрзанисоетнички
и верски малцинства и родовите аспекти (на пример: со тоашто ќе се обезбеди дека во истражниот
тимимаилицаодистиотродкакоилицетокоепријавува).Овасеоднесуванапрашањатаназаштита
инаистрагитенадругивидовинанеправилности(например:когамалолетниспортистипријавуваат
манипулација со натпревари). Кога се донесува одлука за какво пристап да се примени во истрагата,
добритемеханизмизапријавувањесеобидуваатда „работат со“ лицетокоепријавува.Вотојмомент,
важно е лицето коепријавува да има доволно вербаи доверба воистражителите.

Кога пријавената неправилност има кривични елементи треба да се следат националните одредби во
врска соупатувањенаинформациите запредметотнаорганитенапрогонот.Спортскитеорганизации
треба да имаат прецизни познавања на овие услови и треба да утврдат единствено лице за контакт во
рамкитенанадлежнитеорганинапрогоноткомуможенеправилностабрзодабидеупатена.Интерпол
можедапомогневоизнаоѓањетонадоверливоисоодветнолицезаконтакткајорганитенапрогонотна
националнониво.18Спортскитеорганизациитребаданазначатлицезаврскасоорганотнапрогоноткој
ја спроведува кривичната истрага. Можно е, заедно со кривичната истрага да се спроведува и
дисциплинска истрага. Поради тоа, добрите механизми за пријавување предвидуваат дека лицето кое
вршинадзорнаддисциплинскитеистрагитребадабиделицетозаврскасоорганотнапрогонот.

Глобалната природа на спортот и потенцијалот пријавените неправилности да прераснат во
кривична работа претставуваат предизвици поврзани со одговорноста, надлежноста и
координираните дисциплински и кривични постапки.Обично, спортските прописи кои важат за
одредени натпревари се прописите на федерацијата односно на организацијата одговорна за тоа
конкретно натпреварување, додека пак надлежноста над кривични дела односно неправилности
е кај националните органи на земјата во која кривичното дело односно неправилноста е сторена.
Меѓутоа, особено во случај на манипулација со натпревари, неправилностите засегаат спортисти
кои се натпреваруваат на меѓународно ниво, пари кои преминуваат преку граници, интернет
страници и организиран криминал. Според тоа, треба да се имаат предвид одредени начела на
надлежност при утврдувањето која спортска организација има надлежност. Овие вклучуваат:

• Дали спортистот се натпреварува на меѓународно ниво односно дали службеникот
работи на меѓународно ниво и кои прописи важат (на пример прописите на
меѓународната и/или националната федерација или на комитетот кој го организира
натпреварот). За време на олимписките игри, прописите на ИОЦ важат за
неправилности сторени за време на натпреварите. Сепак, откако игрите ќе завршат,
важат прописите на меѓународната спортска федерација, националната федерација
или НОЦ. Ова може да значи дека може да се применат и дополнителни санкции.

• Дали спортската организација предвидела во своите прописи дека организацијата ќе
биде надлежна за санкционирање на играчи и на службеници кои ги прекршиле
прописите во период кога биле службено поврзани со таа спортска организација,
дури и ако потоа преминале во друга надлежност. Во прописите на најголем дел од
меѓународните федерации се предвидени конкретни одредби каде што се наведени
условите за взаемно признавање од страна на националните федерации во однос на
санкциите изречени од страна на меѓународната федерација.

Кога ќе се донесе одлука за прекласификација на пријавата на неправилност (на пример: како
поплака или постапка за разрешување на спор), добриот механизам за пријавување треба да
го изврши ова упатување, наместо да побара од лицето кое пријавува да оди на друго место
и одново да ја започне постапката.
Добрите механизми за пријавување ги известуваат лицата кои пријавуваат за одлуките за
класифицирање на пријавата. Со цел да се одржи доверливоста, добрите механизми за
пријавување споделуваат информации кои можат да го идентификуваат лицето кое пријавува
самодоколку е неопходно, со согласност на лицето коепријавува и во согласност сопрописите
за заштита на податоците.

18Видете www.interpol.int/en/Crimes/Corruption/Corruption-in-sport.
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ПОЛЕ 17. НЕПРИСТРАСНА ПРВИЧНА ПРОЦЕНКА И КЛАСИФИКАЦИЈА:
ТРАНСПАРЕНСИ ИНТЕРНЕШЕНЕЛ И ЧЕШКАТА ХОКЕЈСКА
ФЕДЕРАЦИЈА

Во Чешка, Транспаренси Интернешенел (ТИ-ЦЗ) е активен актер во полето на интегритет
во спортот. Во 2015 година, ТИ-ЦЗ потпиша договор за соработка во Чешката хокејска
федерација во однос на услуги на посредување помеѓу федерацијата и поединци, како
и спроведување на механизам за пријавување.

Механизмот за пријавување предвидува пријавување преку е-пошта и телефон. ТИ-ЦЗ
делува како посредник помеѓу лицето кое пријавува и спортската организација. Двајца
адвокати од ТИ-ЦЗ примаат пријави и комуницираат со лицето кое пријавува. По првичната
проценка, предметот се предава на спортската организација, со совет како да постапи
по пријавата. Федерацијата обично го прифаќа дадениот совет.

Ако пријавената неправилност се однесува на високот раководство на спортската
организација, ТИ-ЦЗ нема обврска да го предаде предметот на спортската организација.
Може да отиде во полиција.

Освен водењето на механизмот за пријавување, ТИ-ЦЗ исто така има биро за помош
на спортисти, каде што се добиваат совети за прашања поврзани со интегритетот. Чешката
канцеларија на невладината организација има локална интернет страница посветена на
ваквото работење: www.korupcniviceboj.cz.

Извор: WHISTLE, “Implementation of whistleblowing policies by sports organizations in the EU”.Достапно
на https://sportwhistle.eu/wp-content/uploads/2019/06/Policy-recommendations-report_WHISTLE.pdf/.

ПОЛЕ 18. ПРАВНИ СОГЛЕДУВАЊА ПРЕД КЛАСИФИКАЦИЈАТА: ЛИНИЈА НА ИОЦ ЗА
ИНТЕГРИТЕТ И УСОГЛАСЕНОСТ

Дали ИОЦ споделува пријави со трети лица?
За да управува со линијата на ИОЦ му помага мрежа на професионални даватели на услуги
кои вршат услуги како што се хостирање, општи услуги на ИТ инфраструктура, е-пошта и
други комуникациски услуги односно услуги за одржување и можат да обработуваат лични
информации добиени преку линијата. Дел од овие даватели на услуги може да се наоѓаат
надвор од Швајцарија односно Европската економска зона. Во сите овие случаи, ИОЦ
треба да осигури дека примателот на податоците презема соодветни мерки за да ги чува
пренесените информации доверливи и безбедни.

Доколку е потребно за истрагата, ИОЦ може да споделува пријави добиени преку линијата,
целосно или делумно, со своите подружници или со други субјекти во рамките на
олимпиското движење, како што се релевантни меѓународни федерации и национални
олимписки комитети, органи на прогонот и други надворешни субјекти.

При споделувањето на пријавите, ИОЦ ќе посвети соодветно внимание да ги сведе
информациите кои се обелоденуваат на трети лица на најмало можно ниво за да се го
изложи лицето кое пријавува односно третите лица на негативни последици. По правило,
пријавите се споделуваат анонимно. Ако сте одлучиле да го дадете своето име или други
информации кои може да ве идентификуваат, ваквите лични информации ќе се споделат
само со ваша изречна согласност или, во исклучителни услови утврдени од страна на ИОЦ,
на пример каде што таквата согласност не може да се добие навреме и ИОЦ смета дека
таквото обелоденување претставува законска обврска, кои се суштински за спречување
односно прекинување на незаконски активности односно за спречување на настанување на
непоправливи штети.
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Како ИОЦ ги обработува личните податоци во врска со пријавите?

Во случаи кога пријавите содржат било какви лични информации кои можат да го
идентификуваат авторот и/или трети лица, таквите лични информации ќе се обработат
од страна на ИОЦ при проценката на пријавата и за потребите на спроведување на
истраги и преземање на други мерки за проследување утврдени од страна на ИОЦ, како
и за заштита на авторот на пријавата односно други засегнати трети лица.

Информациите содржани во пријавата најчесто се обработуваат во Европската економска
зона или во Швајцарија.Меѓутоа, ИОЦ може исто така да ги пренесе ваквите информации,
за потребите наведени тука, на примателите наведени во ставот со наслов „Дали ИОЦ
споделува пријави со трети лица?“, а дел од нив може да се бидат сместени во земји кои
во своите закони не предвидуваат ниво на заштита на приватноста еднакво со нивото кое
се применува во Европската економска зона односно Швајцарија.

ИОЦ ќе спроведе технички и организациски мерки за да ги заштити информациите
содржани во пријавите од ризици за оштетување, уништување, губење односно
неовластен пристап, во согласност со важечките законски прописи.

Личните информации собрани преку линијата ќе се обработуваат во согласност со овој
документ и условите на политиката за приватност на ИОЦ кои се достапни тука https://
www.olympic.org/privacy-policy, по тој редослед.

Како швајцарска организација, ИОЦ е под надлежност на Швајцарскиот федерален
комесар за заштита на податоци и информации, Канцеларија на федералниот комесар
за заштита на податоци и информации FDPIC, Feldeggweg 1, CH - 3003 Bern,
info@edoeb.admin.ch.

Извор: Меѓународен олимписки комитет. Достапно на https://secure.registration.olympic.org/en/legal/
terms-of-service/section/hotline.

3.2 Истражување на неправилности

Начинотнакојсеспроведуваистрагатаможедасодржиризикодоткривањенаидентитетотналицетокое
пријавува.Например,аколицетокоепријавувазборувалозасвојатазагриженостсонекојдруг(например:
другиспортистииликолегивонивниотспортскиклуб)преддапријавипрекумеханизмотзапријавување.
Ваквиотризикможедасеублажиакоистражителотеинформиранзаактивноститеналицетокоепријавува
какорезултатнапроценканаризикотподоверливостаспроведенавотекотнапрвичнатапроценка(видете
годелот3.1.1).

Истрагатаможедасеодолговлечи.Иаколицетокоепријавува требадабидеинформиранозавременската
рамка,потребнаеидополнителнаредовнакомуникацијасолицетокоепријавува(например:насекоидве
недели)задасеодржидовербатаидасеприменипристапотна„соработка“солицетокоепријавува.Деталите
во врска со истрагата (на пример: што рекле сведоците односно какви докази се собрани) не смее да се
споделуваат бидејќи тоа ќе го загрози дисциплинскиот процес.Сепак, доколку од лицето кое пријавува се
бараат дополнителни информации или ако редовно се проверува за да се види како му/ѝ оди, тогаш тоа
можедабиде важенсигнал за лицетокоепријавува декаистрагата е вотек.

Добритемеханизмизапријавување ги заведуваатистражнитедејства во списитенапредметот.
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3.3 Постапување по неправилноста
Добрите механизми за пријавување осигуруваат дека откако ќе се открие неправилноста,
се преземаат соодветни мерки за неправилноста да се запре во согласност со организациските
политики односно спортските правила.

Ова вклучува:

• Санкционирање на сторителите во согласност со дисциплинските постапки и
спортските правила,

• Разгледување на начини за намалување на штетите кои би можеле да бидат причинети
на луѓето поради неправилноста.

Добрите механизми за пријавување ги заведуваат овие мерки во списите на предметот и на
соодветен начин го информираат лицето кое пријавува за исходот од истрагата.

Доколку истрагата не ги утврди доказите кои се потребни за да се заклучи дека неправилноста
настанала или настанува, тоа се заведува во списите на предметот. За ова се информира
лицето кое пријавува и му/ѝ се дава соодветно објаснување.

3.4 Затворање на предметот
Добрите механизми за пријавување предвидуваат планирани чекори за затворање на предмет
на пријавена неправилност. Овие чекори вклучуваат:

• Да се обезбеди дека сите фази на обработка се спроведени според планираните и
документираните постапки и во согласност со законските одредби,

• Да се обезбеди дека сите одлуки и активности се заведени во списите на предметот,

• Дасеевидентирадатумотназатворањеикој ја донелодлукатадасе затворипредметот.

Законите за заштита на податоците може да предвидуваат обврска за отстранување на личните
податоци од списите на предметот. Треба да ги проверите националните услови во врска со
релевантните законски прописи во земјата каде што се одвива работата.

Имајќи предвид дека обработените информации се чувствителни и дека какво било
протекување односно неовластено обелоденување може да има штетни последици по лицето
кое пријавува, обвинетите лица и организацијата која постапува по пријавата, треба да се
посвети посебно внимание во врска со техничките и организациските мерки потребни за
ублажување на ризиците и осигурување на безбедноста на податоците. ИСО2700119 е
меѓународен стандард за управување со безбедноста на информациите. Спортските
организации можат да го користат овој стандард како насока односно за добивање на
сертификат. Алтернативно, спортските организации можат да користат и приватен давател на
вакви услуги кој е сертифициран со стандардот ИСО27001.

3 .5 Учење од процесот
Треба да се разгледа како може да се сочуваат информациите од затворениот предмет во
согласност со прописите за приватност и заштита на податоците. Од гледна точка на
разузнавање, откривањето на шеми во затворени предмети, дури и доколку истрагата не
открила неправилности, сепак може да го зголеми организациското знаење за прашањата
поврзани со интегритет кои се релевантни за спортот.

Затворените предмети може да послужат како алатка за учење за:

19www.iso.org/isoiec-27001-information-security.html

МЕКАНИЗМИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ ВО СПОРТОТ



• Спречување на неправилности преку предупредување на луѓето со авторитет за
потребата од промени на политиките на организацијата или спортските правила,

• Подобрување на механизмот за пријавување,

• Подигање на свеста за различните видови на неправилности и како да се пријавуваат
неправилностите во спортот.

Периодично, спортските организации треба да го преиспитаат својот механизам за
пријавување. Затворенитепредметиможатда дадатинформациииувидкоиможатдапослужат
за подобрување на:

• Средствата на пријавување,

• Првичната проценка,

• Класификација на пријавите,

• Процесот на истражување,

• Комуникацијата со лицата кои пријавуваат.

Затворените предметиможеисто така да се употребат за развивањена активности за подигање
на свеста насочени кон конкретен клуб, натпревар, спорт или земја.

Добритепрактикизаподигањенасвестазапријавувањенанеправилностивклучуваат,најмалку
подигање на свеста за:

• Разликата помеѓу пријавување на неправилност, жалба и поплака20

• Достапните средства за пријавување на неправилност,

• Што лицата кои пријавуваат можат да очекуваат од механизмот за пријавување во
смисла на постапка и на комуникација,

• Што подразбира разумното верување во смисла на факти и на докази,

• Информации за постапки поврзани со доверливоста и со анонимноста.

20 Жалбите и поплаките не секогаш содржат елементи на неправилност (како што е дефинирано во поимникот на овој
водич) и може да се однесуваат на лични односно на договорни прашања. Сепак, категориите на пријавување на неправилност,
поплакаижалбасепреклопуваат. Например,поплака за тоаштоодреденолиценебилоизбраноможе, какоосновнанеправилност,
да го има расизмот. Според тоа потребно е организациите за бараат шеми во поднесените поплаки односно пријави за
неправилност.

253. КЛУЧНИ ФАЗИ НА ОБРАБОТКАТА НА ПРИЈАВИТЕ
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Спортските организации кои спроведуваат механизам за пријавување имаат одговорност за
обезбедатдекаидентитетотналицетокоепријавува,нанаводнитесторителинанеправилностите
и на другите лица наведени во пријавата ќе бидат доверливи и целосно ќе се чуваат во тајност.

Вомногуземји,постојатзаконскипрописизазаштитаналицатакоипријавуваат.21Меѓутоа,најголем
делодзаштитатакојаовиезаконскипрописијанудатепост-хок,односнооткаколицетокоепријавува
се соочило со одмазда, лицето може да ги искористи овие прописи за да бара отштета во суд или
во рамките на друг соодветенфорум.Освен тоа, лицата кои пријавуваат во спортот може да увидат
дека овие прописи не важат за нив односно за нивните конкретни околности. На пример:

• Во некои земји, прописите за заштита на лицата кои пријавуваат ги опфаќаат само
лицата во работен однос, а спортистите не се секогаш вработени.22

• Во некои земји, заштитата која ја нудат законските прописи е ограничена на
несоодветно однесување од страна на владини службеници, што значи дека опфатот
на законскиот пропис е премногу ограничен за да може делотворно да ги заштити
лицата кои пријавуваат во спортот.

Сепак, земјите може да имаат закони кои опфаќаат одредени аспекти на заштита на лицата
кои пријавуваат, како што се одредби во трудовото законодавство и законските прописи за
спречување на корупцијата.

И покрај сето тоа, бројот на земји кои имаат посебни законски прописи посветени на
заштитата на лицата кои пријавуваат постојано се зголемува. Новите законски прописи и
стандардите за укажувачите23ги обврзуваат организациите да осигурат, до најголем можен
степен дека лицата кои пријавуваат нема да бидат подложни на одмазди. Чувањето на
идентитетот на лицето кое пријавува во тајност е најдобриот начин да се обезбеди заштита за
лицата кои пријавуваат. Сепак, организациите исто така треба да имаат мерки, на пример:
политики за спречување на одмазда, кои можат да се применат доколку се идентификува
лицето кое пријавува (на пример: преку сопственото однесување).

ПОЛЕ 19. ПОЛИТИКАТА „НАПРАВИ ЈА ВИСТИНСКАТА РАБОТА“ НА АЗИСКАТА
ФУДБАЛСКА КОНФЕДЕРАЦИЈА

Политиката предвидува дека АФЦ ќе примени строги санкции против фудбалските тела
односно против поединци кои се обидуваат да го казнат вљубеникот во фудбалот за тоа
што го обелоденил. Товарот на докажување е на фудбалското тело односно на поединецот
кој што го казнил вљубеникот во фудбалот – тие ќе треба да докажат дека преземените
мерки (на пример: санкции, отстранување од листа/панел/комитет, уназадување,
отпуштање, несоодветно преместување итн.) не биле преземени како одмазда против
вљубеникот во фудбалот.

Извор: Политики на АФЦ достапни на: http://www.the-afc.com/afc/documents/PdfFiles/afc-do-the-
right-thing-policy-34574.

Може да има одредени ограничувања на тоа што организациите можат да го направат за да ја сочуваат
доверливоста.Добритемеханизмизапријавувањегиимаатпредвидовиеограничувањаигиинформираат
лицатакоипријавуваатзанив.

21Видете ги на пример следниве извори: T. Devine, “International best practices for whistleblower statutes”, in Developments in
Whistleblowing Research 2015, D. Lewis and W. Vandekerckhove, eds. (London, International Whistleblowing Research Network,
2015), pp. 7–19; International Bar Association,Whistleblower Protections: AGuide (April 2018); и Резолуција на советот на Европа
444 (2019) и препорака 435 (2019) од 3 април 2019 година, документ CG36(2019)14final.

22 Спортистите во колеџите во Соединение Држави се на стипендии, кои што стипендии не се сметаат за договори
за вработување. Видете го A. Epstein, “The NCAA and whistleblowers: 30–40 years of wrongdoing and college sport and
possible solutions”, Southern Law Journal, vol. 28, No. 1 (spring 2018), pp. 65–84.

23 Видете ги на пример измените од 2019 година на Актот за корпорации на Австралија од 2001 година (Cth) и Законската
резолуција на Европскиот Парламент од 16 април 2019 година за предлогот за директива на Европскиот парламент и на
советот за заштита на лицата кои пријавуваат прекршување на правото на унијата (COM(2018)0218 – C8-0159/2018 –
2018/0106(COD)).
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Факторите кои ја ограничуваат доверливоста ги вклучуваат следниве работи:

• Претходна комуникација помеѓу лицата кои пријавуваат и други субјекти, како што
се тренери, други спортисти, менаџери или соиграчи во тимот,

• Ситуации каде што само неколку луѓе знаат за неправилноста на пример: само
сторителот и лицето кое пријавува),

• Во дисциплински постапки, каде анонимизирањето на исказите на сведоците (ако
е дозволено) значи дека деталите во врска со тоа кој каде бил и во кое време, се
извадени од исказот (бидејќи можат да го идентификуваат сведокот) и со тоа се
ослабува предметот,

• Во случај јога се утврдени кривични елементи во текот на внатрешната истрага и
кога предметот треба да се предаде на органите на кривичната правда,

• Во случај кога истражниот тим треба да се прошири и да вклучи конкретни
специјалисти поради тоа што се развила истрагата и се зголемила сложеноста на
предметот (на пример: додавањето на форензички ревизори односно приватни
истражители)

Факторите се различни за различнипредмети.Добритемеханизми за пријавување гимапираат
ограничувањата за конкретниот предмет веднаш по пријавувањето, како дел од првичната
проценка и ги обелоденуваат деталите во врска до идентитетот на лицето кое пријавува,
сведоците и наводните сторители исклучиво на оние кои навистина имаат потреба да ги
знаат овие податоци. Во оваа фаза може да се донесе одлука и за дополнителни мерки за
заштита, во комуникација со лицето кое пријавува.

Во случај на одмазда, спортските организации треба да согледаат што можат да направат за
да ја намалат штетата која ја трпи лицето кое пријавува (на пример: прегледување на оценките
за успешност, преиспитување на одлуките на раководството и прераспределба на тренинзи)
и за да спречат повторна одмазда (на пример: санкционирање на одговорните за одмаздата).



МЕКАНИЗМИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ ВО СПОРТОТ30



5. СОРАБОТКА

©iStock.com/simonkr



32

5 .1 Поддршка за лицата кои пријавуваат
За лицето кое пријавува, пријавувањето на неправилност подразбира несигурност во сите
фази на процесот.24 Пред да пријават, луѓето често пати не се сигурни дали она што го
виделе е доволно сериозно за да биде пријавено, дали им требаат дополнителни докази
односно што ќе се случи откако ќе пријават.

Откако е поднесена пријавата, лицето кое пријавува може да понатаму да се соочува со
несигурност. За проценката на пријавата и истражувањето на сомнителната неправилност
може да е потребно подолго време, во текот на кое лицето кое пријавува може да почне да
се соочува со одмазднички дејства односно со страв дека може да има прикривање.

Од спортистите се бара да пријавуваат неправилности, но сепак тие и понатаму се многу
ранливи. Често пати спортистите се во незавидна финансиска состојба, имаат краткорочни
договори или воопшто немаат договори за вработување, имаат краткорочни кариери, имаат
ниско ниво на етичка моќ и се членови на спортски организации каде што фокусот е на
индивидуалниот учинок и на групната лојалност.25

Сето ова значи дека пријавувањето на неправилност може да претставува многу стресен
период за лицето коепријавува.26Абез соодветнаподдршка, постоиризик деканесоодветната
ескалација може да доведе до тоа пријавувањето на биде помалку делотворно (на пример,
ако лицето кое пријавува не добие никаков одговор откако ќе ја поднесе пријавата и одлучи
да излезе во медиумите бидејќи смета дека има прикривање).

Организациите со добри системи за пријавување соработуваат со други организации кои
обезбедуваат непристрасни совети и поддршка на лицата кои пријавуваат, како и на лицата
кои ја разгледуваат можноста за пријават неправилност. Ваквите функции за поддршка
вклучуваат давање на совети и информации, обука за животот и обука за справување со
стрес и правна поддршка.27 Не е многу веројатно дека една спортска организација може да
гиспроведеситеовиефункции.Порадитоа,потребнаекоординацијанамрежанаорганизации
кои извршуваат функции за поддршка, на национално односно на меѓународно ниво.28
Спортските организации и другите чинители (на пример: спонзори, атлетски сојузи и
национални центри за спречување на корупцијата) треба да ја разгледаат можноста за
здружување на своите финансиски средства за воспоставување на независни советодавни
услуги.

5 .2 Заедници на праксата
Добрите практики за механизмите за пријавување во спортот треба да произлезат од самиот
сектор. Меѓутоа, заштитата на лицата кои пријавуваат и исправањето на неправилностите во
спортот засегаат многу актери. Според тоа, се препорачува сите оние кои се вклучени во
механизмите за пријавување да се состануваат и да ги споделуваат успесите и тешкотиите.

Овие актери ги вклучуваат службениците за интегритет на спортските клубови и
спортските организации (организатори на натпревари, национални федерации и
меѓународни федерации), НОЦ, ИОЦ, органите на прогонот, центрите за спречување на
24 Erickson, Patterson, and Backhouse, “The process isn’t a case of report it and stop” и Resource Guide on Good Practices in the
Protection of Reporting Persons
25P. A. Adler and P. Adler, “Intense loyalty in organizations: A case study of college athletics”. Administrative Science Quarterly,
vol. 33, No. 3 (1988); B. K. Richardson and J. McGlynn, “Blowing the whistle off the field of play: An empirical model of
whistle-blower experiences in the intercollegiate sport industry”,Communication and Sport, vol. 3, No. 1 (March 2015); andK. Erickson,
S. H. Backhouse and D. Carless, “I don’t know if I would report them: Student-athletes’ thoughts, feelings and antic-ipated behaviours
on blowing the whistle on doping in sport”, Psychology of Sport and Exercise, vol. 30 (May 2017).
26Brown and Lawrence, “Strength of organizational whistleblowing processes”.
27K. Loyens and W. Vandekerckhove, “Whistleblowing from an international perspective: a comparative analysis of institutional
arrangements”, Administrative Sciences, vol. 8, No. 3 (September 2018).
28Видете ја препораката на Советот на Европа бр. 435(2019) од 3 април 2019 година и документот CG36(2019)14final.
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корупција, атлетските сојузи организациите на граѓанското општество и академската
заедница.

Освен тоа, експертите за механизмите за пријавување надвор од спортот и лицата кои
пријавиле неправилности можат да бидат корисен извор на споредбени анализи на добри
практики, како и за надминување на тешкотиите при спроведувањето на делотворни
механизми за пријавување.

5 .3 Подигање на свеста и градење на капацитети
Пријавувањето на неправилности не е нешто што спортист или друг чинител во спортот
треба да го прави често. Според тоа, корисно е да се создаде доследност во информациите
кои се дистрибуираат низ различните организациски нивоа на одреден спорт. На тој начин,
спортиститеидругите чинителиќе добиваат доследниипрепознатливипораки запријавување
на неправилности од нивниот клуб и организаторите на натпревари, како на национално така
и на меѓународни ниво.

Понатаму, спроведувањето на кампањи за зголемување на свеста за пријавувањето на
неправилности претставува сигнал за колективната посветеност на интегритетот на спортот
и со тоа придонесува довербата во механизмите за пријавување во спортот да не зависи толку
многу од една спортска организација.

Чинителите кои се вклучени во механизмите за пријавување треба да разберат што се бара
од нив и што претставува добра практика за обработување на пријавите. Оттука, потребни
се напори за градење на капацитети за службениците за интегритет, спортските клубови,
НОЦ и националните и интернационалните федерации. Тука треба да се вклучат и родовите
аспекти на пријавувањето.

5 .4 Координација со кривичните правосудни органи

Неправилностите често пати вклучуваат и кривични елементи, особено кога пријавеното
однесување е поврзани со корупција, манипулација со натпревари односно со злоупотреба.
Историски, спортските организации и кривичните правосудни органи не се многу спремни
за соработка, главно за да се избегнат обвинувања за судир на интереси, но ова се менува.29

Органите на прогонот имаат надлежност над кривичната материјал, имаат искуство во однос
наистражувањенаорганизиранкриминалиимаатдополнителниовластувањадавршатапсења
односно за спроведуваат пребарувања и заплени. Сепак, не е многу веројатно дека тие имаат
целосно разбирање на правилата и нијансите на определен спорт.

Спортската федерација може да биде полезна за кривичната истрага бидејќи:30

• Тие се експерти за правилата и прописите на конкретниот спорт.
• Тие го знаат идентитетот на играчите вклучени во наводната неправилност и може

да имаат други информации за релевантните поединци односно организатори на
натпревари кои информации би можеле да ги поддржат односно да ги отфрлат
наводите.

• Тие можат да обезбедат експертско гледиште и да дадат докази.
• Тие се портал до други информации кои би можеле да бидат користи за истрагите,

како што се имиња, телефонски броеви и адреси.

29Resource Guide on Good Practices in the Investigation of Match-fixing, pp. 26–28
30Исто., стр. 27–28
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Спортските организации со добри механизми за пријавување назначуваат луѓе од спортот
да соработуваат со органите на прогонот. Најдоброто лице за ова е лицето задолжено да
врши надзор над механизмот за пријавување, поради следните причини:

• Ова лице има обврска да го чува во тајност идентитетот на лицата кои пријавуваат.

• Ова лице е во најдобра положба да суди, за потребите на соодветната постапка и
независноста на истрагата, кога е најдобриот момент да се предаде интерната истрага
односнопретходнатаистрага(одлуказатријажа)нарелевантнитеорганинапрогонот.

Воспоставувањето на единствена точка за контакт помеѓу органите на прогонот и спортските
организации е првиот чекор за делотворна соработка. За потребите на континуитет и за
поддршка на задачата на службеникот за врски, добра практика е да се формализира
соработката со пишан договор како што е меморандум за разбирање.31

Спортската дисциплинска рамка и системот за кривична правда можат да се надополнуваат.
Кога товарот на докажување во системот на кривична правда е премногу голем, може да биде
поефикасно да се искористи спортската дисциплинска рамка за да се санкционираат
поединци и да се тргнат од спортот (ако се во надлежност на спортот). Спортските
организации кои имаат отворен однос заснован на доверба со органите на прогонот можат
да остварат врски со овој партнер за да се изнајде најсоодветниот начин за санкционирање и
да се работи на тој начин при управувањето со предметот.

31Исто., стр. 27–28
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Водичот им обезбедува на спортските организации средства за осмислување и водење на
делотворни механизми за пријавување. Делотворното постапување по пријавите на
неправилности е од круцијално значење за одржување на интегритетот во спортот.

Механизмитезапројавувањенакоисефокусираовојводичсеосмисленидаопфататинадминат
широк опсег на неправилности. Во водичот исто така се содржат и детални описи на начелата
за поддршка кои спортските организации треба да ги применат за овие механизми за
пријавување да функционираат исправно, како што примената на овие начела значи во пракса.

Освен тоа, водичот накратко ги опишува различните видови на средствата за пријавување
кои може да се користат и различните фази на процесот на постапување по пријавата,
утврдувајќи ги добрите практики во овие две области. Водичот исто така ја подвлекува
важноста на осигурување и одржување на доверливоста и заштитата за механизмите за
пријавување, нагласувајќи неколку работи кои спортските организации треба да ги имаат
предвид и во однос на кои треба да се однесуваат внимателни.

Како што е објаснето во водичот, се остварува напредок во борбата против корупцијата во
спортот, како и во користењето на механизмите за пријавување во насока на остварување на
оваа цел. Сепак, и понатаму има предизвици. Спортот е сила за доброто во општеството, но
спортските организации не можат сами да го одржат интегритетот во спортот. Се надеваме
дека овој водич ќе инспирира нови соработки и ќе ја зголеми довербата во постојните
соработки помеѓу спортските организации и другите актери, за да можеме и понатаму да
учиме како да ги направиме нашите спортски организации да бидат платформи за
исклучителност во спортот.
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I. Резиме
Начела за поддршка

Добрите механизми за пријавување се поддржани од страна раководството кое покажува
посветеност, доверба и непристрасност.

Средства за пријавување

Добрите механизми за пријавување:

• Користат комбинација од најмалку две средства,

• Овозможуваат и доверливо и анонимно пријавување,

• Обезбедуваат соодветни информации за тоа како да се изврши пријавување безбедно
и како се постапува по пријавите,

• Се лесно достапни, во смисла на изнаоѓање на средствата за пријавување, јазиците
на кои може да достават пријавите и цела низа на работи кои може да се пријават.

Комуникација со лицето кое пријавува

Добрите механизми за пријавување комуницираат со лицето кое пријавува во текот на целиот
процес на обработка на пријавата, за да ја одржат довербата.

Проценка на пријавата

Добритемеханизмизапријавувањеспроведуваатпрвичнапроценканасекојапријаваипритоа
одлучуваат:

• Кој ќе комуницира со лицето кое пријавува,

• Кои мерки се потребни за да се одржи доверливоста и да се осигури заштитата,

• Како извештајот ќе се класифицира за понатамошно постапување.

Доколку пријавите се класифицираат како соодветни за истрага, се донесуваат одлуки во
однос на тоа кој ќе ја спроведе истрагата и временската рамка и обемот на истрагата.

Истражување на неправилноста

Добрите механизми за пријавување користат истражни принципи кои:
• Ја заштитуваат доверливоста на лицето кое пријавува,
• Се непристрасни,
• Обезбедуваат докази и ги евидентираат истражните дејства во списите на предметот.
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Постапување по неправилноста

Добрите механизми за пријавување, во согласност со организациските политики односно
спортските правила:

• Обезбедуваат дека кога ќе се открие неправилност, се преземаат соодветни мерки
за истата да се запре,

• Санкционираат сторители на неправилности,

• Изнаоѓаат начини за намалување на штетите кои сторителите на неправилностите
би можеле да ги предизвикаат:

Затворање на предметите и учење од извештаите

Добрите механизми за пријавување ги користат затворените предмети како средство за:

• Учење за прашањата поврзани со интегритет во своите организации,

• Подобрување на механизмот за пријавување.

Доверливост и заштита

Добрите механизми за пријавување:

• Ги проценуваат ризиците од одмазда против лицето кое пријавува, веднаш по
поднесувањето на пријавата,

• Се свесни за ограничувањата поврзани со доверливоста и заштитата која
организацијата може да ја понуди и за тоа отворени и чесно го информираат
лицето кое пријавува.

Соработка

Добрите механизми за пријавување бараат соработка со други актери за да:

• Ја зајакнат поддршката на лицата кои пријавуваат,

• Научат за добрите практики од другите актери,

• Да обезбедат учење за другите актери за добрите практики,

• Ја подобрат координацијата со кривичните правосудни органи.
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II . Студии за случај
Следниве студии на случај се засновани на реални предмети на пријавени неправилности во
спортот. Тие се поедноставени верзии на медиумските видувања на соодветните случаи.
Одредени детали можеби се изменети. Точките за учење е засновани на поедноставените
верзии и не секогаш се поврзани со реалните случаи.

Загубена доверливост

На Лук, фудбалски судија, му пристапи помошниот судија Хендрик за да местат натпревари.
Лук ова го пријави на неговото здружение на спортски судии во кое исто така членува и
Хендрик. Хендрик беше уапсен и обвинет за манипулација со натпревари.

Сепак, бидејќиистрагата ја сметашепријаватанаЛуккакоцентралнаинформација, наХендрик
не му беше тешко да му текне дека Лук го пријавил. Лук беше изолиран и луѓето го нарекоа
шпион.

Точки за учење:

• Иако Лук беше должен да ја пријави неправилноста, истрагата требаше да го затскрие
фактот дека токму пријавата на Лук била суштината на нејзиниот пристап. Нели
можеле да се соберат и други докази наместо во толкава мера да се потпираме на
пријавата на Лук?

• Ризикот за губење на доверливоста требаше да му биде соопштен на Лук.

• Кога доверливоста била изгубена и доколку Лук се согласи, здружението на спортски
судии би можело да го направи Лук главен застапник на интегритетот.

• Повеќе активности се потребни во однос на подигањето на свеста за штетите од
манипулација со натпревари и за придобивките од пријавувањето.

Недостаток на комуникација

Спортистка пријавува системски допинг практики на органот за спречување на допинг. Таа
не добива никаков одговор од органот. По четири месеци, повторно ја пријавува оваа лоша
практика, со нови информации и прашува што се случило со претходната пријава.

Органот одговара дека ги разгледува доказите. Пет месеци поминуваат без никаков одговор
од органот. Спортистката повторно пријавува. Повторно нема одговор. Како резултат на сето
ова, таа сѐ повеќе се плаши за себе и за своето семејство. По три години без никаков одговор
од органот, таа започнува да ги снима разговорите и да ги собира сите информации што ги
има.

Еден ден, таа ги предава своите информации и докази на новинар и заминува од земјата. Кога
новинарот ја објавува приказната, таа стигнува на насловните страници.

Точки за учење:

• Организацијата требало да комуницира со спортистката, да ѝ даде јасна рамка и
повеќе да соработува со неа.
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Дефектен истражен процес
На Крис, на двапати му пристапи Џејмс за манипулирање со натпревар, но Крис одби и двата
пати. Џејмс сѐ повеќе инсистираше и Крис се уплаши што може да се случи следниот пат кога
ќе каже дека не сака да учествува. Крис ги пријави овие работи преку онлајн портал.

Истрагата не беше спроведена добро. Дел од разговорите не беа евидентирани и дел од
документацијата беше загубен.Судскиот предмет зависеше од изјавата наКрис, ноЏејмс беше
ослободен. Една недела подоцна, Џејмс го тужеше Крис за клевета.

Точки за учење:

• Организацијата која постапува по пријавата треба да го преиспита својот истражен
процес. Поголемо внимание треба да се посвети на обезбедувањето на докази.

• Веројатно не е паметно да се покренува судски предмет доколку доказите не се
доволни, бидејќи ова може да го изложи лицето кое што пријавува и сведоците на
ризик.

• Спортската организација треба да го направи Крис, ако Крис се согласи, главен
застапник за интегритет. Дури и ако судот не го прогласил Џемјс за виновен, Крис
исправно постапил со тоа што ја пријавил работата врз основа на разумно верување.

• Потребно е да се изнајдат начини да се намали штетата која му е причинета на Крис.

Одржана доверливост
Адел пријави поранешен соиграч кој ѝ понудил пари за да влијае на резултатот на натпреварот
на кој настапувал нејзиниот тим. Во текот на истрагата беше откриена системска
манипулација со натпревари.

Истражувачите бараа други докази освен пријавата на Адел. Беше потребно извесно време да
се соберат доказите, но доверливоста на идентитетот на Адел беше сочувана.

Точки за учење:

• Истрагата усвои пристап кој придонесе за сочувување на доверливоста.

• Адел беше информирана дека за спроведување на ваквиот пристап е потребно време.

Преземање на активности
За времена состанок со тимот, еден службеникна клуботпредложидека бибилодобродоколку
тимот победи на најмногу четири натпревари во текот на годината. Кет се посомнева дека ова
е стратегија на клубот за да се квалификува за приоритетна ждрепка за седната сезона. Кет
сметаше дека тоа е неприфатливо но не кажа ништо.

Во слободното време со Џил и Симон, ова прашање се покрена во текот на разговорот. Трите
одлучија да го пријават тоа што го предложил службеникот на клубот. Меѓутоа, не сакаа да го
пријават некому од клубот бидејќи токму службеник на клубот предложил намерно губење на
натпревари. Наместо тоа тие ова го пријавија на националното управно тело кое пак ја
информираше полицијата.

Полициската истрага заклучи дека немало докази за манипулација со натпревари. Меѓутоа,
тренерот и генералниот директор беа прогласени за виновни од страна на националното
управно тело за „постапување на начин кој пристрасен во однос на интересите на
натпреварот“. Двајцата беа суспендирани и парично казнети. Кет и нејзиниот тим победија
на девет натпревари таа сезона.
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Точки за учење:

• Националното управно тело ги предаде информациите на полицијата. Џил и
Симон беа информирани за тоа.

• Иакокривичнатаистраганеможешеданајдедоказизаманипулацијасонатпревари,
сепак националното управно тело спроведе дисциплинска истрага.

• Националното управно тело ја исправи неправилноста со тоа што изрече
дисциплински мерки против сторителите на неправилноста.
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