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САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
У првих шест мјесеци 2014. године, Полиција Брчко дистрикта БиХ биљежи пад броја
кривичних дјела крађа и тешких крађа. Међутим, са наступањем љетне сезоне, када већина
грађана напушта своје домове на одређени период због одласка на годишње одморе,
анализе указују да тада долази до почињења имовинских кривичних дјела проваљивањем у
куће и станове.
С тим у вези у Полицији Брчко дистрикта БиХ сачињавају се планови мјера и радњи
с циљем превенције ових кривичних дјела што предвиђа и појачан оперативни рад на
терену. Рад полицијских службеника биће знатно ефикаснији ако грађани и сами предузму
одређене активности на заштити своје имовине, односно да својим савјесним и одговорним
поступањем умање ризике наступања ситуација у којим би криминогена лица, користећи
непажњу истих, отуђила или угрозила њихову имовину.
На бази досадашњих искустава, нашим грађанима савјетујемо сљедеће:
- Увијек закључавајте улазна врата, без обзира колико кратко ћете бити одсутни, а не
заборавите затворити прозор или балконска врата;
- Ако сте у могућности, поред главне браве на улазним вратима уградите и једну додатну –
помоћну браву;
- Уложак браве поставите тако да дио који је окренут ка вани буде раван са вратима, тако
да га је немогуће обухватити клијештима или другим подесним средством и поломити;
- Ако идете на годишњи одмор, кућу или стан повјерите на чување лицу од повјерења
(ближи рођак, комшија) коме ћете повјерити кључ од улазних врата и замолите га да преко
ноћи пали свјетло и да чешће обилази;
- Замолите комшије да, ако чују буку у вашем стану одмах позову полицију (број 122), чији
ће припадници хитно изаћи на лице мјеста и утврдити о чему се ради;
- Не спуштајте ролетне до краја на прозорима, јер криминалци и то прате и доносе
закључак да нико не борави у стану или кући;
- Ако одлазите на дуже вријеме из стана, не остављајте новац, златни накит и оружје у
кући, већ их дајте на чување лицу од повјерења;
- Никад не остављајте кључ од улазних врата испод отирача, у папучама, саксијама за
цвијеће и друго, јер криминалци знају за та “скривена мјеста”;
- Не причајте свима да некуда путујете и не остављајте такве поруке на вратима или
телефонским секретарицама;
- Не остављајте поред куће предмете подобне за савладавање препрека као што су
мердевине, сандуци и слично, јер криминалци то могу вјешто искористити за провалу у
вашу кућу или стан;
- На породичним кућама и становима у приземљу уградите додатну заштиту на прозорима
и другим већим отворима.
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