
 

 

 

 

Информација о украденим возила на подручју Републике Српске у периоду 

2007-2012. Године 

 

 

С обзиром да у Кривичном закону Републике Српске не постоји кривично дјело „крађа 

моторног возила“, те се све запримљене пријаве отуђења моторних возила накнадно 

разврставају по начину извршења на кривична дјела: „тешка крађа“, „крађа“, 

„одузимање моторног возила“, „утаја“, „превара“ и „лажно пријављивање кривичног 

дјела“, а ову проблематику често прате кривична дјела „изнуде“, „прикривање“, 

„фалсификовање исправа“ и „навођење на овјеравање неистинитог садржаја“, 

појављују се разлике у методологији обраде података. 

 

У Табели 1. дат је преглед отуђених моторних возила по начину извршења тешка крађа 

за период 2007-2012. године, у коме се исказани подаци могу поредити. 

 

 

Табела 1.: Преглед отуђених моторних возила – начин извршења тешка крађа за 

период 2007-2012. године 

 

 2007
1
 2008

2
 2009

3
 2010

4
 2011 2012 

Укупан број тешке 

крађе 

моторних возила 

425 339 293 219  122
5
 68 

Укупно пријављених 

отуђења моторних 

возила 

463 435 419 340 235 174 

 

Укупан број пријављених отуђења моторних возила за период од 2007-2010. године 

приказан у Табели 1. добијен је из билтена дневних догађаја. 

 

Табела 2.: Прегледотуђених моторних возила – начин извршења тешка крађа за 

период 2007-2012. године по центрима јавне безбједности 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ЦЈБ БЛ 204 165 143 128 52 23 

ЦЈБ БН 59 67 48 32 7 4 

ЦЈБ ДО 44 47 52 38 30 25 

ЦЈБ ИС 18 16 14 9 15 12 

ЦЈБ ТР 100 44 36 12 14 4 

Укупно 425 339 293 219 118 68 

 

                                                             
1евидентирано је и 17 кривичних дјела „лажно пријављивање кривичног дјела“. 
2евидентирано је и  19 кривичних дјела „лажно пријављивање кривичног дјела“.  
3евидентирано је и  26 кривичних дјела „лажно пријављивање кривичног дјела“ . 
4евидентирано је и 13 кривичних дјела „лажно пријављивање кривичног дјела“. 
5У 122 кривична дјела  приказана су и 4 кривична дјела „изнуде“ у вези моторних возила. 



 

 

У периоду од 2007-2010. године у аналитичком извјештавању отуђених моторних 

возила праћено је и приказивано само отуђење моторних возила извршено тешком 

крађом, јер је извјештај сачињаван на основу кривичних уписника, односно 

поднесених извјештаја са квалификацијом тешка крађа надлежном тужилаштву.  

 

Од 2011. године уведена је нова методологија праћења ове проблематике, те су из тих 

разлога настале разлике у статистичким показатељима у односу на претходни период.  

 

 У 2012. години пријављенасу 174 (235
6
) кривична дјелакоја се односе на отуђење 

моторног возила, што је мање за 61 или26,0 % у односу на претходну годину. Од 

укупног броја пријављених у 68 (118) случајева се радило о тешкој крађи возила, у 24 

(33) случаја крађи возила, у 64(79)случаја о одузимању возила на моторни погон, а 

лажно пријављивање је утврђено у 18(8 од којих се 3 односе на претходни период) 

случајева. На подручју ЦЈБ Бањалука евидентиранесу: 23 (52) тешке крађе и 8 (0) крађа 

моторних возила, на подручју ЦЈБ Добој 25 (30) тешке крађе и 7 (20) крађа, на 

подручју ЦЈБ Бијељина 4 (7) тешке крађе и 6 (8) крађа, на подручју ЦЈБ И.Сарајево 12 

(15) тешких крађа и 2 (2) крађе и на подручју ЦЈБ Требиње 4 (14) тешке крађе и 1 (3) 

крађа моторног возила. 

 

Такође, с обзиром на методологију у начину праћења проблематике крађе возила, 

најчешће отуђивана возила су марке „Фолксваген“, „Мерцедес“, „Ауди“и„Шкода“и то 

возила старије године производње. 

 

Компелтирање података за отуђења моторних возила по новој методологији за период 

2007-2010. године захтјева дуже вријеме, с обзиром да би се подаци требали сакупљати 

по центрима јавне безбједности.  

 

У табели 3. дат је преглед пронађених и враћених моторних возила за период 2007-

2012. године. Број пронађених возила по годинама се односи на пронађена возила 

пријављена у тој години и у претходном периоду. 

 

Табела 3.: Преглед пронађених и враћених отуђених моторних возила за период 

2007-2012. године 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

УКУПНО 

ПРОНАЂЕНО И 

ВРАЋЕНО 

ОТУЂЕНИХ 

ВОЗИЛА 

560 312 315 196 213 158 

-од тога пронађена 

отуђена возила на 

територији РС 

210 136 196 89 84 84 

-од тога пронађена 

отуђена возила у 

Федерацији БХ 

 

36 

 

74 69 86 92 56 

-од тога пронађена 314 102 50 21 37 18 

                                                             
6Број у загради односи се на период јануар - децембар 2011. године. 



 

 

отуђена возила по 

потјерници 

Интерпола 

 

Повезивањем електронског система потрага са електронским подацима у бази података 

регистрације возила унутар Министарства унутрашних послова РС и унутар 

Министарства унутрашњих послова Федерације БиХ од  2007. и 2008. године, знатно је 

повећан број пронађених отуђених возила у Републици Српској, Федерацији БиХ, као 

и возила која су била предмет међународне потраге. 
 

Позитивне провјерепоИнтерполовимрасписаним потрагама за украденим возилима: 

1.Користећи системрегистрованихвозилабилоје2152 позитивнихпровјера, погодинама 

година бројпогодака 

2007 820 

2008 505 

2009 272 

2010 260 

2011 295 

2012 243 

 

2.Користећи ектернеуређајезапровјеру (ПДА и лап-топ у службеномвозилу)  билоје35 

позитивнихпровјера, погодинама 

година бројпогодака 

2008 2 

2009 9 

2010 10 

2011 7 

2012 7 

 

 



 

 

У Табели 4. дат је преглед отуђених моторних возила у БиХ за период 2007-2012. 

године на основу којег се може извршити поређење ове проблематике у наведеним 

полицијским агенцијама у БиХ. 

 

 

Табела 4.: Преглед отуђених моторних возила у БиХ за период 2007-2012. године 

 

 

Година 

 

МУП РС 

 

Ф БиХ 

Полиција 

Брчко 

Дистрикта 

БиХ 

Укупно 

отуђених 

моторних 

возила у БиХ 

2007 425 1.210 51 1.686 

2008 339 1.401 26 1.766 

2009 293 1.420 25 1.738 

2010 219 1.409 20 1.648 

2011 122 952 17 1.091 

2012 68 1.169 3 1.240 

 

 

 
 


