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 Због неспорно великог значаја, имовина је одувек била и остала објекат правне 
заштите, међутим, та заштита је сама по себи врло хетерогена. У правној науци, наиме, 
послтоји мишљење по коме се имовина највећим делом штити инструментима неких 
других грана права као што су то, примера ради, грађанско и привредно (трговинско) 
право, а да се применом кривичних санкција штити само онда када је до повреде или 
угрожавања имовине дошло употребом силе, претње, обмане, изнуде, уцене или 
сличних друштвено опасних радњи. Ово схватање је у бити тачно онолико колико је 
тачна и тврдња да је кривичноправна заштита, као једна од врста правне заштите, 
најсигурнија и увек остварљива заштита. 
 Иначе, имовина је од свог настанка до данашњих дана, а нема разлога да тако не 
буде и у будућности, од државе и њених органа уживала потпуну правну заштиту, само 
су различити друштвено економски  и политички системи, који су се током развоја 
друштва мењали, различито придавали значај заштити појединим њеним облицима 
(тј.врстама). 
 Кривична дела против имовине представљају јединствену и посебно 
инкриминисану групу кривичних дела, без обзира на врсту имовине која се њиме 
напада, начина на који се то чини и без обзира на врсту последица које настају  
њиховим извршењем. 
 У теорији кривичног права ова кривична дела се најчешће дефинишу као 
имовинска кривична дела, мада се за њихово означавање скрећу и називи као што су 
напр. "кривична дела против својине" или "кривична дела против добра". Међутим, без 
обзира који термин употребили за означавање ове групе кривичних дела једно је без 
обзира који термин употребили за означавање ове групе кривичних дела једно је  
сигурно, као објекат  њихове заштите увек се јавља имовина. под имовином, у смислу 
ове групе кривичних дела, сматра се имовина у ширем смислу где спадају покретна и 
непокретна имовина, имовинска права и имовински интереси. 
 Кривична дела против иновине, којим се првенствено  пружа заштита имовини у 
ширем смислу, систематизована су у глави  ХХI Кривичног законика Републике Србоје 
(КЗС). Међутим, имовина се штити и кривичним делима из других глава, као што су то, 
примера ради, кривична дела против привреде, кривична дела против службене 
дужности, кривична дела против уставног уређења и безбедности и др. Разлика између 
кривичних дела против имовине и осталих кривичних дела  којима се штити имовина је 
у томе што се код ових правих имовина  јавља као основни  и једини, тј. претежнији 
објекат заштите, док се код кривичних дела из других група заштита имовине врши 
узгредно, односно таква заштита нема примарни карактер и значај.1 
 Основни и најчешћи мотив који се јавља приликом извршења имовинских 
кривичних дела јесте мотив,  прибављања имовинске користи. Мотив и намера су 
субјективно-спихолошке категорије које код неких кривичних дела могу  играти врло 
важну улогу у смислу  њиховог постојања, што је случај  и  једног броја кривичног дела 
пторив имовине. Постојање намере, пак, потврђује констатацију да се одређеним 
бројем кривичних дела против имовине врши искључиво умишљајем. 

                                                           
1 Љ. Јовановић, Д. Јовашевић, Кривично право - Посебни део, Београд, 2002. стр.316 



 Радња извршења кривичног дела против имовине може бити различита. У нашој  
кривичноправној теорији. У теорији и законодавству најчешће се као радње извршења 
наводе одузимање или присвајање туђе ствари, затим обмањивање као и употреба силе 
или претње приликом одузимања или присвајања туђе ствари односно имовине.  
 Постоје неколико критеријума на основу којих  се може извршити унутрашња 
систематизација кривичних дела против имовине. Ти  критеријуми су: намера из које се 
дело врши, начин  на који се оно врши и објекат према коме jе радња извршења 
усмерена. У кивичноправном теорији систематизација ових кривичних дела се махом 
врши према објекту радње извршења дела, па се тако сва кривична дела против 
имовине деле се на: кривична дела против покретне имовине (нпр. крађа, тешка крађа, 
разбојништво и др.) и кривична дела против имовине, имовинских права и имовинских 
интереса (нпр. превара, злоупотреба поверења, изнуда, уцена, оштећење туђих  права и 
др.). 
 У овом  раду анализиране су провалне крађе из станова, кућа и викендица на 
територији ППУ-а Лесковац у периоду од 2003. до 2006.године, статистички је обрађен 
број дела, начин извршења кривичних дела и  њихово разјашњавање. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI TEKST 
RADOVI IZ SVIH OBLASTI, POWERPOINT PREZENTACIJE I DRUGI 

EDUKATIVNI MATERIJALI. 

 
WWW.SEMINARSKIRAD.ORG  

WWW.MAGISTARSKI.COM 
WWW.MATURSKIRADOVI.NET  

WWW.MATURSKI.NET  
 

NA NAŠIM SAJTOVIMA MOŽETE PRONAĆI SVE, BILO DA JE TO SEMINARSKI, DIPLOMSKI  ILI  MATURSKI RAD, 
POWERPOINT PREZENTACIJA I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJAL. ZA  RAZLIKU OD OSTALIH MI VAM 

PRUŽAMO DA POGLEDATE SVAKI RAD, NJEGOV SADRŽAJ I PRVE TRI STRANE TAKO DA MOŽETE TAČNO 
DA ODABERETE ONO ŠTO VAM U POTPUNOSTI ODGOVARA. U BAZI SE NALAZE  GOTOVI SEMINARSKI, 

DIPLOMSKI I MATURSKI RADOVI  KOJE MOŽETE SKINUTI I UZ NJIHOVU POMOĆ NAPRAVITI JEDINSTVEN I 
UNIKATAN RAD. AKO U BAZI  NE NAĐETE RAD KOJI VAM JE POTREBAN, U SVAKOM MOMENTU MOŽETE 
NARUČITI DA VAM SE IZRADI NOVI, UNIKATAN SEMINARSKI ILI NEKI DRUGI RAD RAD NA LINKU IZRADA 

RADOVA.  PITANJA I ODGOVORE MOŽETE DOBITI NA NAŠEM FORUMU ILI NA 
MATURSKIRADOVI.NET@GMAIL.COM 
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