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УВОД
Проституција спада у ред најстаријих облика девијантног понашања, јер је у
различитом обиму и облицима пратила развој свих народа. Према проституцији
као друштвеној појави постоји „неподељено одбацујући став” (Радуловић 1986, 7),
који је праћен моралном осудом. У том погледу, организовано друштво је и успоставило превентивне мере и санкције за сузбијање проституције.
У литератури се срећу различите дефиниције проституције, које, у основи,
проституцију одређују као пружање сексуалне услуге за новац. Кључни елемент
у дефинисању проституције јесте, дакле, плаћање за сексуалне услуге новцем или
другим вредностима да би се постигла материјална корист. Тиме сексуални однос
постаје уговорни, робно-новчани однос, у коме један партнер ‘продаје’ сексуалне
услуге другом који у томе налази сексуално задовољство. Оваква комерцијализација сексуалног односа заснива се на власништву и ‘размени’ женске сексуалности, који су битни елементи целокупног система полних односа у друштву у коме
доминира мушкарац (Schur, наведено према Константиновић Вилић и Николић
Ристановић 2018, 381).
Иако не постоје поуздани статистички подаци о обиму проституције, према
подацима Поткомисије Комитета за социјална питања Уједињених нација у Европи, у свакој земљи постоји у просеку око 50.000 до 85.000 особа у проституцији,
али су стварне размере проституције и до педесет пута веће од броја особа у проституцији које су кажњене или пријављење здравственим и социјалним службама
(Константиновић Вилић и Николић Ристановић 2018, 382). Последњих година запажено је повећање обима проституције међу децом и девојчицама узраста од 15
до 18 година. Према подацима које је објавио Уницеф, око 120.000.000 девојчица
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испод 20 година било је присиљено на сексуални однос или неку другу сексуалну
радњу.1
У јавном дискурсу срећу се различити ставови о проституцији – од става да
је реч о сексуалном раду као „најстаријем занату на свету” до става да је у питању „најстарија опресија на свету”. Постоје, такође, и различита теоријска схватања
о узроцима проституције, која апострофирају различите факторе бављења проституцијом, као што су структура личности, ментални поремећаји, укључујући и
социолошка објашњења проституције, која полазе од њених друштвених узрока
(Константиновић Вилић и Николић Ристановић 2018, 381).
Проституцијом се у највећем броју баве жене. Скоро да се подразумева да је
проституција намењена женама, те се понекад означава као „девијација типична за
женски род” (Радуловић 1986, 7). Као друштвену појаву, проституцију прате многобројни дубоко укорењени митови, којима се врло често даје предност у односу
на чињенице, а жене у проституцији изложене су многим негативним стереотипима и предрасудама, стигматизацији и маргинализацији. С друге стране, купци
услуга проституције су скоро искључиво мушкарци. Насупрот односа друштва
према женама у проституцији, мушкарце, као купце услуга проституције, не прати друштвена осуда, већ их друштво чак и оправдава, позивајући се на наводну
немогућност мушкараца да контролишу своје сексуалне нагоне (Ibid., 27; Marovich
2001, 9).
У различитим друштвима, како у прошлости тако и данас, друштвена реакција
на проституцију је различита, а разликују се и приступи у законској регулативи.
Иако међу државама постоје знатне разлике у прописима којима се регулише проституција, у креирању нормативних решења државe су користиле сличне моделе:
модел прохибиције, модел регулације и модел аболиције, а у новије време и модел
неоаболиције.
Преглед домаћег законодавства у домену проституције показује да је оно традиционално засновано на моделу прохибиције. Као и у ранијим законима, и у
актуелном Закону о јавном реду и миру Републике Србије2 проституција је регулисана као прекршај против јавног реда и мира. Међутим, усвајање овог закона
представља прекретницу у погледу кажњавања за проституцију, јер су по први пут,
поред особа које се одају проституцији и оних које уступају просторије ради про-

1

UNICEF. 2018. Sexual violence against children. Преузето 24. јануара 2019. са https://www.
unicef.org/protection/57929_58006.html.

2

„Сл. гласник РС”, бр. 6/2016. У даљем тексту: ЗЈРМ РС.
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ституције, као учесници у проституцији и извршитељи прекршаја препознате и
особе које користе услуге проституције.
На опредељење да рад посветим положају жена у проституцији у Републици
Србији утицало је неколико фактора. Пре свега, чињеница да се проституцијом
баве превасходно жене, а услуге проституције купују мушкарци, одређује проституцију као родно засновану друштвену појаву и проблем. Евидентно је, с друге
стране, да проституција и друштвена реакција на њу представљају израз и манифестацију рoдног режима у друштву, тако да је њено проучавање из родне перспективе од великог значаја за креирање адекватних правних инструмената за
њено спречавање и сузбијање. Неједнак однос друштва према учесницима у проституцији, а посебно изразито деградирајући однос према женама у проституцији,
те њихова стигматизација и друштвена маргинализација, били су, такође, додатни
подстицај да рад посветим положају жена у проституцији. На избор теме утицала
је и чињеница да је литература о проституцији у Србији, упркос томе што је реч о
раширеној појави, релативно оскудна, углавном усмерена на изучавање проституцијe у контексту криминалитета, а још мање је истраживања посвећених положају
жена у проституцији и родним димензијама ове појаве.3
Имајући у виду родна обележја проституције, правни положај жена у проституцији у Републици Србији у раду истражујем као израз и манифестацију њиховог
друштвеног положаја, из родне перспективе.
Основни циљ истраживања јесте да се, узимајући у обзир да је проблем проституције „комплексан и испреплетен са другим проблемима као што су насиље,
дискриминација, социјална неједнакост и сиромаштво” (Ђурасовић и др. 2017, 42–
43), критички преиспита прохибиционистички модел правног регулисања проституције у Републици Србији, његов утицај на правни и друштвени положај жена
у проституцији, као и његова усклађеност са савременим међународним стандардима у домену људских права жена.
Рад је резултат теоријско-емпиријског истраживања које је спроведено с циљем да се на основу резултата критичке анализе правне регулативе и судске праксе

3

Током 2013. године објављена је студија Проституција у Србији – једно од могућих лица,
ауторки Гордане Стојаковић и Тамаре Петровић Ранитовић, у којој су, између осталог,
представљени резултати спроведеног истраживања о проституцији и положају жена у
проституцији на подручју Града Новог Сада и околних општина. У току писања рада
објављено је и истраживање У име мушког народа, у којој су ауторке Сања Павловић
и Христина Цветинчанин Кнежевић анализирале правоснажне пресуде прекршајних
судова у Републици Србији за прекршај проституције донете током 2016. године.
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из родне перспективе сагледа положај жена у проституцији и понуде предлози за
делотворно спречавање и сузбијање проституције.
У раду су представљени резултати критичке анализе правне регулативе у области сузбијања проституције, која обухвата међународне правне изворе и домаћу
правну регулативу. Како на међународном нивоу проституција, а ни права жена
у проституцији нису посебни регулисани, предмет истраживања су правни документи Уједињених нација, Савета Европе и Европске уније, којима су зајемчена људска права и основне слободе, а који су значајни с аспекта положаја жена у
проституцији. Предмет анализе су, такође, и документи наведених организација
који се односе на трговину људима у циљу сексуалне експлоатације, чије одредбе
су од значаја за сузбијање проституције и унапређење правног положаја жена у
проституцији.
Емпиријско истраживање спроведено је у контексту нове законске регулативе
која се односи на проституцију у Републици Србији. Путем упитника прикупљени су подаци из прекршајних предмета који се односе на правоснажно окончане
прекршајне поступке вођене пред прекршајним судовима у Београду, Новом Саду,
Нишу и Крушевцу због прекршаја проституције прописаног одредбом чл. 16. ст. 1.
у периоду од 5. фебруара 2016. године, када је ступио на снагу актуелни ЗЈРМ РС,
до јуна 2018. године.
Постављене су четири хипотезе које су биле предмет провере.
Прва хипотеза је да се превасходно жене баве проституцијом, а да су мушкарци
корисници услуга проституције. Иако наведена тврдња представља општепознату
чињеницу, било ју је потребно проверити, с обзиром на то да се проституција у
раду одређује и истражује као родно питање.
Друга хипотеза је да проституција за жене (у проституцији) у одређеном критичном моменту представља једину реалну опцију за преживљавање, а не њихов
избор.
Трећа хипотеза заснива се на томе да жене у проституцији чешће подлежу прекршајном кажњавању у односу на мушкарце који користе услуге проституције,
упркос томе што ЗЈРМ РС прописује кажњавање и корисника услуга проституције. Провером ове хипотезе уједно ће се испитати разлози због којих се корисници
услуга проституције не санкционишу у истој мери као жене у проституцији.
Четврта хипотеза се надовезује на трећу и односи се на поштовање права на
правично суђење у прекршајним поступцима који се воде против окривљених због
прекршаја проституције прописаних одредбом чл. 16 ЗЈРМ РС. Хипотеза је да се
у поступцима према окривљенима због прекршаја прописаног одредбом чл. 16
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ЗЈРМ РС, и то превасходно када су у питању жене које се баве проституцијом, не
поштује право на правично суђење.
У истраживању сам примењивала различите истраживачке методе. У анализи
прописа користила сам нормативно-догматски метод и компаративни метод. За
истраживање правног и друштвеног положаја жена у проституцији у различитим
историјским периодима, користила сам компаративно-историјски метод. Истраживање релевантне литературе, медијских прилога о проституцији и положају
жена у проституцији – засновано је на методу анализе садржаја.
Рад је подељен у шест делова.
У првом делу анализирају се појам проституције и дефиниције проституције
у правним прописима и литератури. Појавни облици проституције који директно
утичу на правни и друштвени положај жена у проституцији анализирани су у другом делу рада. У следећем, трећем, делу представљени су основни модели правног
регулисања проституције. Четврти део обухвата анализу међународних докумената који су релевантни у области спречавања и сузбијања проституције. Пети део
представља централни део рада, у оквиру којег је критички анализиран правни
оквир релевантан за проституцију у Републици Србији. Значајан део представља
објављивање резултата емпиријског истраживања, при чему је посебна пажња
посвећена утицају домаћег законског режима у домену проституције на правни
и друштвени положај жена у проституцији. Шести део састоји се из закључка и
препорука за унапређење приступа у законском регулисању проституције, који би
обезбедили поштовање људских права и основних слобода жена у проституцији,
у складу с међународним правним стандардима и допринели унапређењу њиховог
правног положаја.
Рукопис рада је израђен према стању законодавства на дан 5. фебруара 2019.
године.
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1. ДЕФИНИСАЊЕ ПОЈМА ПРОСТИТУЦИЈЕ
На почетку, пре самог истраживања проституције и положаја жена у проституцији с правног аспекта, неопходно је одредити појам проституције.
У овом делу анализираће се значење термина „проституција” и дефиниције
проституције у правним прописима и научној литератури.

1.1. ЗНАЧЕЊЕ РЕЧИ – ТЕРМИНОЛОГИЈА
Реч „проституција” води порекло од латинске речи prostitutio, што значи ‘блуд,
блудничење, давање тела за новац као позив-професија’ (Алексић 1978, 609).
Реч „проститутка” потиче од латинске речи prostituere, која, према Вујаклији,
означава уличну женску, јавну женску, блудницу (Вујаклија 1996, 732). Алексић је
пак одређује као жену која у виду заната продаје своје тело, блудницу, јавну женску
(Алексић 1978, 609), Клајн и Шипка као уличну жену, јавну жену, блудницу, која
продаје тело за новац, уличарку (Клајн и Шипка 2012, 1010), а Шехалић као жену
која се проституише, која за новац нуди своје сексуалне услуге, блудницу (Шехалић 2014, 585). Наведена одређења значења термина искључују постојање могућности да проститутка буде особа мушког пола, иако се у литератури о проституцији,
као и у свакодневном говору, реч проститутка једнако користи за особу женског
и мушког пола која се бави проституцијом, тј. не постоји друга реч за означавање
особе мушког пола која се бави проституцијом. Такође, одређивање проститутке искључиво као жене последица је уверења да је жена, за разлику од мушкарца,
предодређена да се бави проституцијом.
Термини „женска”, „улична жена”, „уличарка”, „блудница” представљају пејоративне називе за жену која се бави проституцијом, којима аутори исказују свој су-
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бјективни, недвосмислено негативан, став према женама у проституцији, односно
став који и само друштво заузима према њима.
У енциклопедији Британика проституција се означава као „пракса упуштања
особа у сексуалне активности, најчешће с особама које им нису ни супружници
ни познаници, у замену за новчану или неку другу надокнаду која се исплаћује
одмах након сексуалног чина” (Британика 2005, 92). Када је реч о лицима која се
баве проституцијом, ова енциклопедија не садржи приближније одређење, али се
наводи да проститутке могу бити особе оба пола. Под одређењем термина „проституција” наводи се да је осетно присутна константна одбојност друштва према
проституткама, али не и према клијентима (Ibid.).
Одређивање проститутке као искључиво жене, уз употребу пејоративних термина, представља вид стигматизације жена које се баве проституцијом. Правилно
одређење значења речи морало би да обухвати особе оба пола, као што је наведено
у енциклопедији Британика, уз употребу термина који не доприноси формирању
негативног става према особама које се баве проституцијом.
Истовремено, употребом термина ‘проститутка’ жене у проституцији се одређују кроз проституцију, тако да се субјективан став према проституцији одражава
и на однос према женама које се њоме баве.
У овом раду користиће се синтагме „жене које се баве проституцијом” и „жене
у проституцији” (Стојаковић и Петровић Ранитовић 2013, 30),4 којима се указује
на важност поштовања личности и достојанства ових жена, без обзира на субјективан однос појединца према проституцији.
Дефиниције проституције у правним прописима
На међународном нивоу између држава још увек није постигнута сагласност о
начину правног регулисања проституције одраслих лица (International Organization
for Migration 2001, 66), насупрот консензусу о забрањености дечје проституције.
„Дечја проституција подразумева коришћење деце у сексуалним активностима за
новчану или било коју другу накнаду.”5
У међународним документима дефинисана је присилна проституција, која се
поистовећује с трговином женама. Присилна проституција и трговина женама
одређују се као легални или нелегални транспорт жена и/или трговина њима, с

4

Синтагма „жене у проституцији” преузета је од Гордане Стојаковић (Стојаковић и Петровић Ранитовић 2013, 30).

5

Чл. 2. ст. 1. тач. б Закона о потврђивању факултативног протокола о продаји деце, дечјој
проституцији и дечјој порнографији, уз Конвенцију о правима детета („Сл. лист СРЈ –
Међународни уговори”, бр. 7/2002).
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њиховом претходном сагласношћу или без ње, за економску добит, с циљем касније присилне проституције, принудног брака или других облика присилне сексуалне експлоатације.6 Сила која се том приликом употребљава може бити физичка, сексуална и/или психичка, и укључује застрашивање, силовање, злоупотребу
власти или стања зависности.7 Из наведене дефиниције произилази то да се знак
једнакости не може ставити између проституције и присилне проституције. Присилну проституцију карактерише примена силе која се употребљава да би се жена
приморала на проституцију и присвајање средстава остварених проституцијом од
стране лица које на овај начин експлоатише жену. Иако се ради о проституцији,
примена силе којом се жена приморава на проституцију и одузимање средстава
стечених на овај начин доприноси да се присилна проституција подведе под трговину људима. Имајући у виду ове разлике, дефиниција присилне проституције,
односно трговине женама није применљива за правно одређење проституције.
Правну дефиницију проституције садржи законска регулатива појединих држава, које ће у наставку рада бити ближе критички анализиране. Заједничка карактеристика правних дефиниција проституције јесте да су јасне и концизне, што
олакшава примену законских одредби којима се регулише проституција.
У правној регулативи појединих држава уместо термина „проституција” користи се синтагма „куповина сексуалних услуга”, која се дефинише као добијање
сексуалног односа у замену за плаћање.8

6

Сексуална експлоатација се одређује као злоупотреба или покушај злоупотребе положаја рањивости, неједнаке моћи или поверења у сексуалне сврхе, укључујући, али не
и ограничавајући се на стицање новчане, друштвене или политичке користи од сексуалне експлоатације другог лица. UN. 2003. Special measures for protection from sexual
exploitation and sexual abuse. Преузето 18. новембра 2018. са https://undocs.org/ST/
SGB/2003/13.

7

Тач. 2. Препоруке 1325 о трговини женама и присилној проституцији у државама Савета Европе из 1997. године (Recommendation 1325 (1997) Trafficking women and forced
prostitution in Council of Europe memberstates). Преузето 13. јула 2016. са http://assembly.
coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=15359&lang=en.

8

Поглавље 6. чл. 11. Кривичног закона Краљевине Шведске. Коришћен је текст Кривичног закона Краљевине Шведске на енглеском језику. The Swedish Criminal Code 1962
(brottsbalken, SFS 1962:700). Преузето 15. маја 2018. са https://www.government.se/48d6e0/
contentassets/5315d27076c942019828d6c36521696e/the-swedish-criminal-code.pdf. У даљем тексту: КЗ Шведске. Чл. 316. Кривичног закона Краљевине Норвешке. Коришћен
је текст Кривичног закона Краљевине Норвешке на енглеском језику. The Penal Code of
the Kingdom of Norway 2005. Преузето 19. јануара 2016. са https://lovdata.no/dokument/
NLE/lov/2005-05-20-28/KAPITTEL_2#KAPITTEL_2. У даљем тексту: КЗ Норвешке.
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У појединим правним прописима садржана је кратка и сажета дефиниција
проституције, која се одређује као пружање сексуалних услуга уз накнаду.9 Овакву
дефиницију садржи и ЗЈРМ РС, који проституцију дефинише као пружање сексуалних услуга уз накнаду у новцу или другу вредност.10
Упоредном анализом приказаних правних дефиниција проституције уочава се
да су заједнички елементи свих наведених дефиниција пружање сексуалне услуге
и плаћање или накнада. Употреба синтагме ‘сексуална услуга’ омогућава да се под
овај термин подведе велики број различитих сексуалних радњи.
Као један од елемената дефиниције проституције наводи се плаћање или накнада, што указује на то да проституција постоји само ако се сексуална услуга пружа у
замену за новац или неку другу корист. Осим новца, накнада за пружену сексуалну
услугу може бити у виду поклона, добијања запослења, унапређења на послу, одређених привилегија, итд. Неопходно је само да особа за пружену сексуалну услугу
добије накнаду која има имовинску вредност.
Дефиниција проституције у правним прописима којом се проституција одређује као пружање сексуалне услуге уз накнаду омогућава обухватање различитих
облика проституције, разноликих врста сексуалних услуга и разних видова накнаде за пружену сексуалну услугу. Ова правна дефиниција проституције омогућава
широку примену, због чега представља одговарајућу дефиницију за одређење појма проституције у правним прописима.

1.2. ДЕФИНИЦИЈЕ ПРОСТИТУЦИЈЕ У ЛИТЕРАТУРИ
Аутори који су се бавили истраживањем проституције давали су и своје дефиниције проституције. С обзиром на то да прихваћене универзалне дефиниције проституције нема, анализираћемо неколико дефиниција проституције које су
присутне у литератури, као и једну дефиницију синтагме „жене у проституцији”.

9

Чл. 1. одељак 1. Закона о регулисању правног положаја проститутки у Савезној Републици Немачкој. Коришћен је текст Закона о регулисању правног положаја проститутки на енглеском језику. Act Regulating the Legal Situation of Prostitutes (Prostitution
Act) у Czarnecki, Dorothea; Engels, Henny; Kavemann, Barbara; Schenk, Wiltrud; Steffan,
Elfriede and Türnau, Dorothee. 2014. Prostitution in Germany-A Comprehensive Analysis
of Complex Challenges. Berlin. Преузето 10. новембра 2016. са http://www.spi-research.eu/
wp-content/uploads/2014/11/ProstitutioninGermanyEN_main.pdf.

10

Чл. 3 ст. 1 тач. 15 ЗЈРМ РС.
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Кухајда се у свом истраживању проституције фокусирао на женску проституцију. Он сматра да се може говорити о женској проституцији када постоје следећа
три елемента: задовољавање сексуалног нагона неодређеном броју мушких лица,
постизање одређене имовинске користи и вршење проституције у виду заната
(Кухајда 1976, 25). За постојање првог елемента, задовољавање сексуалног нагона
неодређеном броју мушких лица, Кухајда је става да је важно да сексуални нагон
мушкарца буде задовољен, а ирелевантан је начин на који се то чини. Истиче и
да се не мора радити о задовољењу ‘нормалног’ сексуалног нагона. Анализирајући овај елемент, он наводи да је емотивно стање жене у проституцији без значаја.
Други елемент, постизање одређене користи, Кухајда истиче као најважнији да би
се у конкретном случају радило о проституцији. Материјална корист је разлог због
чега се врши проституција. Она не мора бити само у новцу, него и у неком другом облику. Трећи елемент је намера жене да се бави проституцијом ради стицања
прихода. Постојање намере је субјективан чинилац и подразумева постојање свести код жене да бављењем проституцијом обезбеђује средства за живот.
Анализа конститутивних елемената Кухајдине дефиниције проституције показује да он потенцира елемент бављења проституцијом у виду заната. Међутим, ми
сматрамо да то није конститутивни елемент дефиниције проституције: уколико се
задовољавање сексуалног нагона врши у замену за плаћање или другу надокнаду,
можемо говорити о проституцији, независно од тога да ли се врши у виду заната.
Кухајда даје и дефиницију жене у проституцији одређујући је као „женско лице
које показује готовост да задовољава сексуалне жеље мушког лица за новац или
другу имовинску корист” (Ibid., 29). Наведена дефиниција жене у проституцији изведена је из његове дефиниције женске проституције, односно темељи се на идентичним елементима.
Енрикес у свом обимном делу Хисторија проституције наводи да „проституција обухваћа све сексуалне чинове, па и оне код којих заправо не долази до
сношаја, што их обичајно изводе неке особе с другим особама властитог или супротнога спола, а уз накнаду која није сексуалне нарави” (Henriques 1968, 10). Когниарт проституцију дефинише као „дјело уобичајеног подавања свога тјела за задовољавање сексуалне пожуде трећих особа уз новчану награду” (Cogniart, према
Марковић 1965, 4). Дефиниције проституције које дају Енрикес и Когниарт сличне
су Кухајдиној, садрже скоро исте елементе које и Кухајда сматра конститутивним
за одређење проституције. Разлика се огледа у томе што, за разлику од Кухајде, њихова дефиниција проституције не садржи елемент према ком проституција представља занат за особу која пружа услуге проституције, на чему инсистира Кухајда.
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Према Блоху „Проституција је један одређен облик ванбрачног полног сношаја, који се одликује тиме што се проституисана особа више или мање без избора
подаје јавно или ноторно неодређеном броју лица, ретко када без награде, већином
у облику професионалне купљивости, ради обљубе или других полних аката, или
им прибавља и изазива друга полна раздражења и задовољења, услед које професија блудничења добија одређен сталан тип” (Блох 1925, 36). Блох у наведеној дефиницији проституције истиче елемент јавности. Примедба која се таквом одређењу може упутити јесте да проституција није увек јавна, а то доказује постојање
високе проституције, која се одвија далеко од очију јавности. Из тог разлога, проституција може бити јавна, а огледа се у уличној проституцији, и тајна, која се има
у виду када се говори о високој или елитној проституцији.11 Не може се прихватити ни Блохова тврдња да се проституција може одвијати без новчане или неке
друге имовинске користи, јер жена у проституцији пружа сексуалне услуге искључиво због новчане или друге користи. Сматрамо да, уколико не постоји новчана
или друга корист коју жена проституцијом прибавља, нема ни проституције, јер је
(једини) разлог уласка жена у проституцију остваривање новчане или друге користи. У Блоховом одређењу проституције проблематично је и одређивање проституције као ванбрачног полног сношаја, чему се такође може приговорити. Наиме,
разлика између брачне и ванбрачне заједнице је само у томе што брачна заједница
испуњава законом прописану форму, међутим постојање брачне заједнице не искључује постојање проституције (Кухајда 1972, 46; Цветков 1908, 13; Ристивојевић
2016, 508). Овде мислимо на бракове који се закључују искључиво из материјалних
интереса. Имајући у виду наведено, закључујемо да ванбрачни полни сношај није
елемент који доприноси одређивању појма проституције, те је непотребно инсистирати на њему у самој дефиницији.
Радуловић, за разлику од других аутора, не дефинише проституцију, него у
свом делу Проституција у Југославији, цитира Богићевића који наводи да је проституција „продаја тела и љубавне вештине ради прибављања користи” (Радуловић
1986, 8). Овде се проституција одређује као пружање сексуалних услуга у замену
за неки облик накнаде. Мишљења смо да наведена дефиниција садржи најважније
елементе који су сасвим довољни за одређење појма проституције.
Биндман одређује проституцију као уговарање и пружање сексуалних услуга
за накнаду (Bindman 1997). Истражује проституцију с аспекта радних односа, због
чега под проституцију подводи и уговарање које, према овом аутору, претходи са-

11

Више о томе видети у делу рада Појавни облици и врсте проституције.
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мом чину пружања сексуалне услуге. Дефиниција коју даје Биндман указује да он
пружање сексуалне услуге види као једну врсту уговорног односа између учесника
у проституцији. Овакво одређење је прихватљиво само уколико се проституција
посматра као облик рада, што подразумева да су особа која пружа сексуалну услугу и корисник сексуалне услуге равноправни учесници, који склапају неку врсту
усменог уговора о пружању сексуалне услуге.
Основна разлика у издвојеним дефиницијама огледа се у значају који се придаје
елементу вршења проституције у виду занимања. Наиме, у појединим дефиницијама за постојање проституције неопходно је њено вршење у виду занимања, како
наводи Кухајда, или професије, према Блоху. Овај елемент се, међутим, не наводи
у дефиницијама осталих аутора. Сматрамо да овај елемент не треба уврстити у
конститутивне елементе појма проституције, јер жени која се њоме бави, проституција не мора бити основни извор прихода. Напротив, она може да има основну
професију, а да се проституцијом бави ради стицања додатних прихода, што најчешће и јесте случај код проституције високог нивоа.
Сви аутори су сагласни да проституција представља продају сексуалних услуга
у замену за новац или другу корист, а ове елементе, као конститутивне, садрже и
дефиниције проституције у правним прописима.
У неким дефиницијама проституција се одређује као ванбрачни однос, професија, истиче се елемент јавности, наводи се да се сексуална услуга може пружити
особи оба пола, али ови елементи суштински не одређују проституцију и због тога
нису неопходни за разумевање самог појма проституције.
Имајући у виду да ће се проституција у раду истраживати из родне перспективе, представићемо и тумачење проституције које дају феминистичке теоретичарке.
Феминистичке теоретичарке не прихватају класичне дефиниције овог појма.
Проституцију виде као облик насиља над женама (Кraus 2016), злочин против људског бића (Tamzali 2011) и непријатељa слободној вољи приликом упуштања у сексуални однос (Ekman 2014), те у том контексту и истражују проституцију.
Батлер,12 која је предводила борбу за права жена у проституцији у Енглеској
у XIX веку, проституцију одређује као облик ропства који тлачи жену (Marcоvich
2001, 2). Овај став заступа и Ербе, која проституцију види као облик економске експлоатације и сексуалног злостављања жена у проституцији од стране мушкараца
(Erbe 1984, 609).

12

Више o ставовима Џозефине Батлер (Josephine Butler) о проституцији видети у делу
рада Аболиционистички модел регулисања проституције.
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Фарли проституцију види као институцију мушке доминације (Farley 2015,
285). Слично гледиште као Фарли има и Мршевић, која наводи да је проституција
„нешто што настаје из друштвених односа моћи које карактерише мушка доминација, а не нешто што произилази из женске природе” (Мршевић 2001, 7).
Женски покрети, као и поменуте феминистичке теоретичарке, одређују проституцију као облик насиља над женама који је потребно искоренити ради постизања потпуне родне равноправности (Коларец и др. 2007, 7; European Women’s
Lobby).
Дефинисање проституције од стране феминистичких теоретичарки показује да
оне проституцију посматрају, пре свега, као родно питање и негативну друштвену
појаву, трудећи се да проникну у њене узроке, не фокусирајући се на конститутивне елементе саме проституције.
Операционална дефиниција проституције коју користимо за потребе овог
рада гласи: проституција је пружање сексуалних услуга другој особи у замену за
новчану или другу накнаду. Предност ове дефиниције је што је универзална, јер се
може употребити за све појавне облике и врсте проституције, а наведени елементи
су довољни да садржински јасно одреде проституцију. Тако одређена проституција у раду истраживаће се с родног аспекта, јер узроке проституције проналазимо
у самом неповољном положају жене у друштву, који је производ неравноправног
односа моћи између мушкараца и жена. Истим приступом воде се и феминистичке
теоретичарке када истражују проституцију.
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2. ПОЈАВНИ ОБЛИЦИ ПРОСТИТУЦИЈЕ
Друштвени и правни положај жена које се баве проституцијом разликује се у
зависности од облика проституције у који су укључене. Поједини облици проституције омогућавају жени да остане скривена и неометано се бави проституцијом,
независно од приступа у правном регулисању проституције. Насупрот том, постоје облици проституције у којима је жена видљива, те на њен правни положај утиче
модел правног регулисања проституције.
У теорији су присутне различите поделе проституције, у зависности од критеријума на основу којих се врше. Међу домаћим ауторима најраспрострањенија је
подела проституције на женску и мушку проституцију, која је извршена с обзиром
на пол особе која се бави проституцијом. С обзиром на пол клијента, говори се
о хетеросексуалној и хомосексуалној проституцији, а према висини зараде која
се остварује, разликују се проституција ниског, средњег и високог нивоа. Према
месту где се обавља, разликују се јавна (улична) или тајна проституција, која се
врши у становима, клубовима, хотелима, салонима масаже, итд. У зависности од
тога да ли особи проституција представља стални извор прихода, она се дели на
професионалну или повремену (Константиновић и др. 2012, 389–390; Радуловић
1986, 31–32; Марковић 42; Делибашић 2010, 25; Драженовић 2013, 10).
Страни аутори као критеријум најчешће користе место на коме се проституција одвија, односно да ли се врши на отвореном, тј. на улици, или у затвореним
просторима, као што су јавне куће, станови, хотели и др. (Harcourt and Donovan
2005, 201–203, Danna 2013, 22–29; Mainsant 2013, 485–493). Овај критеријум за поделу проституције користе и домаћи аутори, када, као што је већ наведено, праве
разлику између јавне и тајне проституције.
Када се говори о појавним облицима проституције у Србији, најраспрострањенији критеријум за поделу јесте висина зараде која се остварује, у складу с којим се
прави подела на проституцију ниског, средњег и високог нивоа. Од нивоа зараде
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зависи и степен организованости, место где се обавља проституција, али и друштвени статус жене која се бави проституцијом (Радуловић 1986, 31; Жикић 2013,
26–27; Делибашић 2010, 24–31).

2.1. ПРОСТИТУЦИЈА НИСКОГ НИВОА
Проституција ниског нивоа подразумева уличну проституцију. Улична проституција „не захтева велика улагања, а самим тим ни приход који доноси није велик” (Драженовић 2013, 11). Жене најчешће раде саме за себе, мада и код овог вида
проституције жене могу имати макроа13, који је неретко неки од мушких чланова
породице. Блиски мушки чланови породице најчешће доприносе и самом уласку
жена у проституцију. Уколико се не ради о блиским члановима породице, онда су
то мушкарци које су жене приликом уласка у проституцију „сматрале најближима
у социјалном смислу, односно мушкарци који су у стању да изврше притисак на те
жене снагом свог социокултурног или емотивног ауторитета” (Жикић 2008, 96).
Пружање сексуалних услуга у уличној проституцији обавља се на самој улици,
у јавним тоалетима, у аутомобилима ‘муштерија’ или парковима. Делови града у
којима се окупљају жене у уличној проституцији најчешће су општепознати као
места на којима се може купити сексуална услуга (Јанковић 2007). Како се проституцијом баве на јавним местима, највећи терет стигматизације жена у проституцији као друштвене групе, сносе жене које се баве уличном проституцијом (Mainsant
2013; Радуловић 1986, 34).
Жене које се баве уличном проституцијом долазе из најсиромашнијих породица, елементарног су образовања или без образовања (Жикић 2008, 66). У проституцију улазе најчешће како би зарадиле новац за основне животне потребе. С
обзиром на то да се јавно баве пружањем сексуалних услуга, често су изложене
психичком насиљу, које се огледа у вређању, непримереном добацивању и омаловажавању (Ibid., 189–190).
Мада скромног образовања и социјалног порекла, жене које се баве уличном
проституцијом свесне су „да их њихова професија заклања као особе, у потпуности, апсорбује као личности, одређује им идентитет” (Ibid., 71).
Како су жене у уличној проституцији маргинализоване од стране друштва, оне
се често повезују с лицима која се баве различитим криминалним активностима.

13

Према Клајну и Шипки, макро је „подводач, сводник, онај који живи на рачун проститутки као њихов послодавац, узимајући знатан део зараде” (Клајн и Шипка 2006, 725).
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Уколико имају макрое, у питању су ситни криминалци који се баве ситним пљачкама, преварама, шверцом, коцкањем или продајом наркотика (Радуловић 1986, 36).
Жене које почну да се баве уличном проституцијом ретко успеју да досегну
проституцију средњег нивоа (Ibid., 32). Разлози се, пре свега, налазе у самом друштвеном статусу жена које се баве уличном проституцијом, односно у недостатку
образовања, културе, манира за бављењем проституцијом средњег или високог
нивоа. Жене које се баве уличном проституцијом због тешких услова живота и
рада на улици много брже физички пропадају, те и самим изгледом не задовољавају потребне критеријуме за улазак у проституцију средњег нивоа. Осим наведеног,
проституција средњег, а посебно високог нивоа захтева одређена материјална улагања и средства, којима жене у уличној проституцији не располажу.

2.2. ПРОСТИТУЦИЈА СРЕДЊЕГ НИВОА
Проституција средњег нивоа подразумева одређену организованост, за разлику од уличне проституције, у којој жена која се бави проституцијом излази на
улицу када она жели, односно најчешће када јој је потребан новац за основне животне потребе. Проституција средњег нивоа обухвата више различитих степена
проституције (Драженовић 2013, 14). Поједини облици проституције средњег нивоа граниче се с уличном проституцијом, и то у случајевима када жена непосредно
даје свој телефон у огласнике и на тај начин оглашава пружање сексуалних услуга.
Проституција средњег нивоа може бити блиска и високој проституцији у погледу
организованости и оствареног профита. Одвија се у хотелима виших категорија,
по принципу да особље хотела, по жељи госта, преко њеног макроа уговара долазак жене која се бави проституцијом.
Проституција која се врши у становима јесте најзаступљенији вид проституције средњег нивоа.
Жене које пружају сексуалне услуге у становима најчешће објављују оглас у
новинама или на интернету ради проналажења клијената. Проституцијом се баве
самостално или преко макроа. Жене које се баве проституцијом средњег нивоа
мање су видљиве, с обзиром на то да путем огласа нуде своје услуге. Међутим, до
њих није тешко доћи, јер довољно је „окренути последњу страну огласника” да би
се дошло до броја телефона и ступило у контакт с њима (Ibid.). Када имају макрое,
то онда подразумева одређени степен организације, јер потенцијални клијенти
ступају у контакт са женама посредно, преко макроа. Осим жена у проституцији,
и корисници услуга проституције објављују огласе. Садржина објављених огласа
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може недвосмислено указивати на то да се ради о проституцији14, али и довести на
први поглед у заблуду да мушкарац, без намере куповине сексуалних услуга, жели
финансијски „помагати” жену.15
Проституција средњег нивоа одвија се и у другим затвореним просторима, као
што су салони за масажу, сауне, хотели средње категорије, ресторани, итд. У хоте-

14

Као илустрацију наводимо неколико огласа с портала https://dijaspora.online/.
Садржина огласа под насловом „Брзо и лако” гласи: „Упознао бих фину и нормалну
девојку расположену за дружење са Београђанином у четрдесетим, увек насмејаним и
симпатичним који би је заузврат сваки пут галантно и наградио.” Преузето 10. августа
2019. са https://dijaspora.online/licni-kontakti/upoznavanje-i-druzenje/brzo-i-lako-364975.
htm. Под насловом „Врхунски фул екстра галантан спонзор!!!” налази се оглас следеће
садржине: „Озбиљан, врхунски, фул, фенси, нормалан, згодан, конкретан, дискретан и
галантан спонзор из Београда за девојку или студенткињу, згодну, нормалну, атрактивну, изазовну и лепу којој треба допуна буџета, уживање, хедонизам или квалитетнији
лепши живот! Само за озбиљне и нормалне девојке!! Јави се!!” Преузето 10. августа
2019. са https://dijaspora.online/licni-kontakti/upoznavanje-i-druzenje/vrhunski-full-extra-galantan-sponzor-365543.htm. У огласу „Подршка девојци” наводи се: „Новчано бих
помагао пријатну девојку у замену за дискретне сусрете. Београђанин средњих година, пријатне спољашности и карактера, културан, ситуиран и галантан.” Преузето 10.
августа 2019. са https://dijaspora.online/licni-kontakti/upoznavanje-i-druzenje/podrska-devojci-365486.htm. Оглас „Жена за дружење” „100е” има следећу садржину: „Тражим
жену од 30 до 45 за дружење. Радо би је новчано помагао. Живим у Бечу може и из Србије, Босне, Хрватске. Плаћам смештај, дружење и шопинг у Бечу. Новац не дајем унапред. Контакт молим прво на Viber или Watsap поруком или Вашом сликом. Ја имам 40
година.” Преузето 10. августа 2019. са https://dijaspora.online/licni-kontakti/upoznavanje-i-druzenje/zena-za-druzenje-366583.htm.

15

Примере огласа у којима се женама нуди „помоћ”, такође смо пронашли на порталу
https://dijaspora.online/. Оглас под насловом „Допуна буџета за студенткиње”, гласи:
„Згодну и лепу студенткињу помагао бих финансијски током студија” Преузето 10.
августа 2019. са https://dijaspora.online/licni-kontakti/upoznavanje-i-druzenje/zena-za-druzenje-366583.htm. Сличан оглас под насловом „Стипендирао бих средњошколку”
гласи: „Уколико постоји нека девојка која је завршна година средње школе а којој је
потребно стипендирање за даље школовање, нека ми се јави.” Преузето 10. августа
2019. са https://dijaspora.online/licni-kontakti/upoznavanje-i-druzenje/stipendirao-bih-srednjoskolku-366971.htm. Други оглас звучи најуверљивије и ствара слику као да заиста постоји добра намера да се материјално помогне девојци која нема средстава, а
жели да настави да се школује. Оно што открива да је у питању потенцијални корисник
јесте то што огласом тражи искључиво девојке завршне године средње школе, односно
потенцијални корисник тражи пунолетне девојке како не би био кривично гоњен због
ступања у сексуалне односе с малолетним лицем.
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лима и ресторанима поједине жене које раде као конобарице и собарице16 пружају
сексуалне услуге гостима (Савићевић 1909, 201–202). Сва организација проституције обавља се на нивоу објекта. За ову „прикривену” проституцију знају често
сви запослени и обавља се с „дозволом” управе хотела или другог угоститељског
објекта (Марковић 1965, 65).
Виши степен проституције средњег нивоа, која се одвија у хотелима, подразумева, као што је наведено, ангажовање жене која се бави проституцијом. Жену
ангажује хотелско особље преко макроа. „Хотелске проститутке су претежно заштићене од узнемиравања полиције или других служби друштвене контроле. Што
је хотел вишег нивоа, што је боља организација, богатија клијентела и што су веће
зараде, читав посао је у већој тајности” (Радуловић 1986, 56). Жене које се по позиву баве хотелском проституцијом неретко су студенткиње или интелектуалке које
не могу да пронађу посао у струци, па им ово представља привремени извор прихода (Ibid.). Ограничени круг људи који зна чиме се оне у стварности баве утиче на
то да их околина не обележава као жене у уличној проституцији и због тога оне не
трпе осуду из непосредног окружења. Актуелни домаћи модел правног регулисања
проституције само у ретким ситуацијама, када су у питању организоване акције
полиције против проституције, утиче на жене које се баве проституцијом средњег
нивоа.
Посебан тип проституције средњег нивоа јесте туристичка проституција. Овај
вид проституције одвија се у туристичким центрима за време туристичке сезоне
(Radačić 2018). Жене које се баве проституцијом премештају се у јеку туристичке
сезоне из својих места у познате туристичке центре које посећује велики број туриста. Као што наводи Радуловић, „туризам је нераскидиво повезан са забавом”
(Радуловић 1986, 59), а како угоститељи желе госту који је на одмору да обезбеде
што разноврснију забаву, неретко то подразумева и услуге жена у проституцији.
Туристичка проституција одвија се на уобичајеним местима за проституцију средњег нивоа: претежно у хотелима, ресторанима и ноћним клубовима.

16

Доктор Савићевић, који је истраживао проституцију у Србији почетком XX века, запазио је да хотелска проституција постоји „готово по свим хотелима у унутрашњости,
а и већим делом у Београду”, и да подразумева пружање услуга проституције од стране
собарица (Савићевић 1909, 201–202). Узрок због ког се велики број жена које су радиле
као собарице бавио проституцијом може се пронаћи у малој заради коју су жене остваривале као собарице, односно у сиромаштву. Проституција је представљала начин да
зараде додатни приход који им је био потребан за живот.
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2.3. ПРОСТИТУЦИЈА ВИСОКОГ НИВОА ИЛИ ЕЛИТНА
ПРОСТИТУЦИЈА
У односу на проституцију ниског и средњег нивоа, она високог нивоа или тзв.
елитна проституција захтева улагање великих материјалних средстава, превасходно у организацију, односно ангажовање већег броја људи (Радуловић 1986, 60).
Сводници17 материјална средстава улажу и у физички изглед жене, гардеробу, стицање знања страних језика и манира, што је све неопходно да би се жена могла бавити проституцијом високог нивоа. Атрактиван физички изглед је неопходан како
би жена изгледала привлачно потенцијалним купцима сексуалних услуга (Драженовић 2013, 15). Жена која се бави елитном проституцијом мора имати одређено
образовање, поштовати правила понашања, а често се служи и страним језицима
јер су неретко корисници сексуалних услуга странци (Радуловић 1986, 55).
С обзиром на чињеницу да се у елитну проституцију улажу знатна материјална
средства, она доноси и велик профит. Корисници сексуалних услуга жена у високој проституцији јесу богати привредници, политичари, односно људи који располажу великим капиталом. Елитна проституција представља проституцију затвореног типа. Одвија се у строго ограниченом кругу људи (Стојаковић и Петровић
Ранитовић 2013, 62). Висока проституција одвија се по позиву, те се жене које су
укључене у ову врсту проституције називају „девојке по позиву” (енгл. callgirls) (Радуловић 1986, 61). Особа која жели да дође до жена из високе проституције мора
поседовати препоруке како би уопште дошла до броја телефона њиховог макроа.
Контакте њихових макроа има одабран круг људи, који, након провере о каквом
се заиста клијенту ради, позивају макроа, који врши додатну проверу и ангажује
жену. Позиви се никада не упућују директно женама, него макроима, чија је обавеза да организују долазак жене. Жене које су укључене у елитну проституцију своје
услуге не нуде на било који јавни начин (Радуловић 1986, 61–62).
Елитна проституција одвија се у потпуној тајности и стога прихваћен модел
законског регулисања проституције нема утицаја на учеснике у елитној проституцији. Жене које се баве елитном проституцијом најчешће имају улогу да ‘забаве’ потенцијалне кориснике након склапања посла на сајмовима, конгресима, итд.
(Кухајда 1972, 104–106; Шпадијер Џинић 1988, 90). Проституција високог нивоа
обавља се и у хотелима високе категорије (Шпадијер Џинић 1988, 90; Васовић 2016,

17

Термин ‘сводник’, као и термин ‘макро’, означава лице које подводи особе које се баве
проституцијом, посредује између лица у проституцији и корисника, и за то узима део
остварене зараде од особе која се бави проституцијом.
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44).18 Хотелско особље поседује контакте макроа, те их у случају потребе позива
како би одговорили на захтеве ‘пробраних’ гостију хотела.
Проституцију високог нивоа због добре организације карактерише невидљивост. Друштво не зна чиме се заправо баве жене које су укључене у елитну проституцију јер по изгледу за околину одају утисак успешних жена које добро зарађују.
Њихово социјално порекло и степен образовања разликују их од жена у уличној
проституцији и жена у проституцији средњег нивоа (Mainsant 2013; Радуловић
1986, 61). Жене које се баве проституцијом високог нивоа нису изложене било каквој врсти малтретирања од стране полиције, али су власништво својих сводника.
Жене које се баве високом проституцијом обично се представљају као глумице, манекенке, играчице, итд. Радуловић наводи да није неуобичајена појава да у
великим компанијама секретарицама у ‘опис посла’ спада и повремено пружање
сексуалних услуга важним пословним партнерима (Радуловић 1986, 63). Претпостављени у овом случају сексуално експлоатише жену запослену на нижој позицији како би лакше закључио посао који ће му омогућити остваривање економске
добити. Женино тело је, према уверењу претпостављеног, средство које у конкретном случају оправдава циљ (Кухајда 1973, 106).
Посебан облик елитне проституције јесте тзв. јахтинг проституција, која представља подврсту туристичке проституције. Јахтинг проституцијом баве се исте
жене које се баве било којим обликом високе проституције у градовима. Оне се за
време туристичке сезоне премештају у приморска места због већег броја корисника, који доносе и већу зараду. Начин успостављања контакта између жена и корисника подразумева организацију карактеристичну за високу проституцију, где се
контакт увек успоставља преко макроа. Са завршетком туристичке сезоне, жене се
враћају у своја места и настављају да се баве проституцијом на уобичајен начин.

18

Године 2011. у новосадском хотелу „Парк”, који је категоризован с пет звездица, спроведена је акција ПУ Нови Сад у сузбијању организованог криминала. Том приликом
су у хотелу откривене жене које се баве проституцијом. Организатори проституције
су процесуирани пред Вишим судом у Новом Саду за кривично дело трговине људима, док је девет жена које су се бавиле проституцијом прекршајно санкционисано због
проституције (Васовић 2016, 44).
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3. МОДЕЛИ ПРАВНОГ РЕГУЛИСАЊА
ПРОСТИТУЦИЈЕ
Модел правног регулисања проституције у једној држави показује однос датог
друштва према проституцији као појави, а у складу с тим и према особама које се
њоме баве.
Компарација прописа о проституцији у упоредним правним системима показује да се они, у основи, заснивају на четири основна модела правног регулисања
проституције: прохибиционистичком, реглементационом, аболиционистичком и
неоаболиционистичком моделу. Не постоји међународни консензус о томе који
нормативни модел треба користити у борби против проституције, а међу државама које су примениле исти модел постоје знатне разлике у законским решењима, које су резултат настојања држава да регулисање проституције прилагоде свом
правном контексту и правно-политичким циљевима у овој области.
Несразмерно висок број жена у проституцији у односу на број мушкараца учинио је проституцију родном проблематиком која је у фокусу и женског покрета
већ деценијама. Глобални женски покрет је кроз историју, а и данас, подељен по
питању модела законског регулисања проституције. У основи, постоје две струје:
она која се залаже за реглементацију, тј. признавање права на рад женама које се
баве проституцијом и струја која заступа аболиционистички приступ у регулисању проституције, односно која се залаже за декриминализацију жена које се баве
проституцијом. Део женског покрета који подржава реглементациони модел регулисања проституције (Cooper 1989; Nelson Butler 2015) истиче да има жена које
својом слободном вољом улазе у проституцију. Инсистирају на прављењу разлике
између добровољне и присилне проституције с циљем да добровољна проституција добије статус професије у правном систему, како би законом била регулисана права и обавезе учесника у проституцији. Феминистикиње које подржавају
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увођење реглементационог модела верују да ће се легализацијом проституције
пружити сигурност женама у проституцији, али и допринети укидању њихове
маргинализације.
Струја женског покрета која се залаже за аболиционистички приступ упућује
критике присталицама реглементационог модела, истичући да се легализацијом
проституције она одређује као злочин без жртава. Аболиционистичка струја у државама које су легализовале проституцију жене у проституцији види као жртве
корисника, подводача и полиције, јер сви они на различите начине експлоатишу и
злостављају жене под окриљем закона којима је проституција легализована. Жене
у проституцији заправо сматрају жртвама саме проституције (Erbe 1984, 609).
Национални женски покрети у многим државама имали су значајан утицај на
одабир приступа у законском регулисању проституције, те ћемо у овом одељку
приказати основне моделе правног регулисања проституције, као и утицај националних женских покрета на усвајање појединих модела регулисања проституције
у одређеним државама. На крају ћемо дати критичку анализу постојећих модела
регулисања проституције.

3.1. ПРОХИБИЦИОНИСТИЧКИ МОДЕЛ РЕГУЛИСАЊА
ПРОСТИТУЦИЈЕ
Одабир прохибиционистичког приступа у регулисању проституције подразумева да се проституцији приступа као негативној и недопуштеној друштвеној
појави. Проституција је законом забрањена, односно представља противзакониту делатност. Законом се прописују репресивне мере којима се санкционишу
сви учесници у проституцији или само лица која се њоме баве, односно жене у
проституцији.
Женски покрет имао је утицај на прихватање прохибиционистичког модела
у Србији. Народни женски савез Српкиња, Хрватица и Словенки, основан 1906.
године, обухватао је око 200 друштава, а циљ удруживања је био „рад на развијању
хуманог, етичког, културног, феминистичко-социјалног и националног рада” (Божиновић).19 У програму рада Народног женског савеза Српкиња, Хрватица и Сло-

19

Божиновић, Н. Неколико основних података о Женском покрету у Југославији између два рата. Преузето 28. децембра 2016. са https://www.womenngo.org.rs/zenski-pokret/istorija-zenskog-pokreta/219-nekoliko-osnovnih-podataka-o-zenskom-pokretu-u-jugoslaviji-izmedu-dva-rata.
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венки, поред рада на успостављању равноправности између жена и мушкараца,
рада на заштити женске радне снаге и др., наводи се и борба против проституције
(Ibid.). Из програма се може закључити да је проституција уочена као проблем у
друштву који захтева сузбијање.
Током 1920. године, из Народног женског савеза Српкиња, Хрватица и Словенки издвојиле су се чланице удружења које су заступале феминистичке идеје и
основале Друштво за просвећивање жена, касније преименовано у Женски покрет
(Ibid.). Женски покрет се борио за постизање пуне равноправности жена и мушкараца на територији Краљевине Југославије (Ibid.). Новоформирани Женски покрет
јасно је дефинисао своје ставове у вези са законским регулисањем проституције и
залагао се за укидање јавних кућа и пооштравање казни према свим учесницима
у проституцији, што се односило и на жене које се баве проституцијом. Њихови
ставови утицали су и на доношење Закона о сузбијању полних болести 1934. године, којим је забрањена проституција (Радуловић 1986, 181). То указује да је Женски
покрет имао значајан утицај у опредељивању државе за прохибиционистички модел, који је остао на снази до данас.
Кухајда сматра да се држава одлучује за прохибиционистички модел регулисања проституције када има за циљ да заштити породицу, али и цело друштво
од проституције као опасности, односно неморалне друштвене појаве (Кухајда
1973, 42). Као негативну страну прохибиционистичког модела, Марковић истиче
да, упркос томе што у проституцији учествују жене у проституцији и корисник,
у циљу очувања морала у друштву „оштрица репресије управљена је само према
проститутки” (Марковић 1965, 156).
С обзиром на то да подлежу законском санкционисању, жене које се баве проституцијом одбачене су од друштва, које их посматра као делинквенткиње, изложене су психичком, физичком и економском насиљу макроа, полиције и корисника сексуалних услуга, немају приступ здравственој заштити, а истовремено им се
не пружа могућност изласка из проституције (Жикић 2008). Из наведеног произилази закључак да прохибиционистички модел регулисања има пре свега за циљ
искорењивање проституције као криминалне делатности из друштва, при чему се
не води рачуна о последицама које утичу на положај жена у проституцији. У том
смислу, критикујући прохибиционистички приступ, Скробанек наводи да је управо проблем што „Већина људи ни не разликује проститутке, које су људска бића,
од проституције, која је институција. На основу таквог неразликовања два појма,
сузбијање проституције је практично исто што и хапшење и кажњавање жена које
су проститутке” (Skrobanek 2001, 92).
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Стојаковић и Петровић Ранитовић такође имају негативан став према прохибиционистичком моделу, истичући да управо он доприноси злоупотреби жена у
проституцији од стране корисника и макроа (Стојаковић и Петровић Ранитовић
2013, 5–6). Исто мишљење дели и Николић, који тврди да највећу корист од забрана остварају посредници (Николић 2007, 117).
Након што је уочено да законско санкционисање проституције заправо доприноси повезивању проституције с другим облицима криминала, државе су почеле
да напуштају прохибиционистички модел регулисања проституције (Радуловић
1986, 170).
Прохибиционистички приступ у регулисању проституције прихваћен је у Републици Србији, Републици Хрватској, Црној Гори, Босни и Херцеговини, Румунији и Литванији (Schulze et al. 2014, 31).

3.2. РЕГЛЕМЕНТАЦИОНИ (ЛЕГАЛИЗАЦИЈСКИ) МОДЕЛ
РЕГУЛИСАЊА ПРОСТИТУЦИЈЕ
Реглементациони (легализацијски) модел регулисања проституције заснива се
на прављењу разлике између добровољне и присилне проституције, односно раздвајања продаје сексуалних услуга од сексуалне експлоатације (Ibid., 20). На основу
овог разликовања, правно се регулише продаја сексуалних услуга. Присталице реглементације (легализације)20 залажу се за право жене да самостално и независно
одлучи шта ће чинити са својим телом (Ibid., 24). Својевољни улазак жене у проституцију види се као право жене на самоопредељење, с образложењем да жене у
проституцији продају само услугу, а не своје тело (Czarnecki et al. 2014, 4).
У реглементационом моделу заступљено је становише да држава регулисањем
проституције оснажује положај жена у проституцији, јер се на тај начин побољша-

20

Увођење модела реглементације подржава и једна од највећих организација запослених
у такозваној секс-индустрији – Међународна унија сексуалних радника (International
Union of Sex Workers). Чланство у организацији отворено је за све који су укључени у
било који део секс-индустрије. Организација се залаже за људска, грађанска и радна
права лица укључених у секс-индустрију, а заступа став да се једино законским регулисањем проституције може допринети побољшању положаја лица која се њоме баве.
Мада се Међународна унија сексуалних радника представља као организација која се
бори за права секс-радника, могућност да њени чланови буду и власници бордела и
власници филмских кућа које производе порнографске филмове – буди оправдану сумњу у побуду њеног залагања за права запослених у секс-индустрији (Schulze et al. 2014,
21).
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вају услови у којима раде, а имају и судску заштиту јер могу да поднесу тужбу против насилних клијената (Schulze et al. 2014, 15). Прихватањем реглементационог
приступа, проституција постаје легална делатност, што се тумачи као могућност
жена у проституцији да уживају сва права по основу радног односа, што доприноси и крају њихове маргинализације (Ibid., 20).
За разлику од организација запослених у секс-индустрији које се залажу за реглементациони систем у циљу унапређења права жена у проституцији, државе које
прихватају овај модел регулисања, у суштини проституцију посматрају као „нужно
зло”, што је основни разлог због кога покушавају да је законима ставе под контролу
(Dana 2013, 17). Реглементациони модел регулисања проституције раније је најчешће подразумевао оснивање јавних кућа, у оквиру којих се одвија проституција
(Радуловић 1986, 167).21 Прихватањем овог модела, сматрало се да држава има могућност да успостави контролу над одвијањем ове врсте делатности. Проституција
која се одвија у јавним кућама представљала је предност за државу и кориснике.
Држава је имала могућност да врши надзор над проституцијом, а корисници да
несметано у затвореним објектима користе услуге жена у проституцији.
Међутим, вршењe проституције искључиво у јавним кућама имало је негативан утицај на жене у проституцији. Жене у јавним кућама су економски експлоатисали власници јавних кућа и оне нису биле у могућности да самостално одлучују
о избору клијената. Биле су обавезне да одлазе и на лекарске прегледе (Ibid.), док за
кориснике сексуалних услуга иста обавеза није постојала.
Наведени недостаци реглементационог модела, који су дискриминисали жене
у проституцији, допринели су модификацији самог реглементационог модела, и то
на начин да жене које се баве проституцијом, осим у јавним кућама, могу да раде
и као самозапослене.
На увођење реглементационог модела у неким од држава у којима је данас овај
модел заступљен, значајан утицај извршили су национални женски покрети.
Холандски феминистички покрет је од 1960. године заговарао легализацију
проституције у Холандији, што је било у супротности с тада владајућим радикалним феминистичком ставом о проституцији, према коме се сваки облик проституције имао сматрати сексуалним насиљем. Феминисткиње у Холандији инсистирале

21

Према Радуловићу, поред јавних кућа, систем реглементације обухвата контролу кроз
касeрнацију, слободно становање с ограниченим кретањем. Касернација подразумева
да жене које се баве проституцијом живе у једној згради без власника, свака у свом стану. Зграде поседују амбуланту и купатила. Кретање им је ограничено око саме зграде у
тачно одређено време (Радуловић 1986, 167).
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су на прављењу разлике између добровољне и присилне проституције (Outshoorn
2012, 234). Сматрале су да се само прављењем разлике између добровољне и присилне проституције и законским регулисањем добровољне проституције могу
заштитити права жена у проституцији. У складу с њиховим ставовима, само легализација добровољне проституције може да допринесе оснаживању правног
положаја жена у проституцији. Проституција је постала и законом регулисана делатност у Холандији 2000. године, када су престали да важе чланови 250. и 432.
Кривичног закона, који су се односили на забрану рада бордела и подвођење (The
Dutch Ministry of Foreign Affairs 2012, 5).
Удружења жена које се баве проституцијом у Немачкој имала су утицај у опредељивању државе за законско регулисање проституције и њено препознавање као
рада. Жене које се баве проституцијом су почетком осамдесетих година XX века
почеле да се организују и јавно исказују своје ставове у прилог легализацији проституције. Представници саветовалишта за лица која се баве проституцијом и саветовалишта за сексуално преносиве болести направили су и радну верзију закона
на основу ког би лица која се баве проституцијом имала одређена законска права
која би им омогућила да буду равноправни чланови друштва. Континуиране, добро организоване активности у циљу препознавања проституције као занимања
имале су добар пријем у медијима, али и у парламенту, што је свакако допринело доношењу Закона о регулисању правног положајa проститутки (Kavemann and
Rabe 2007, 9).
Легализацијом проституције женама у проституцији омогућено је да се баве
проституцијом као занимањем и да остварују права из радног односа, али је реглементациони модел омогућио трговцима људима да „у складу са законом” сексуално експлоатишу жене.22 Могућност сексуалне експлоатације жена је највећи и
најризичнији недостатак реглементације за коју се залагао феминистички покрет
у Холандији и Немачкој.
Фарли управо и истиче, а са чиме се и ми слажемо, да је највећи недостатак реглементационог система што држава омогућава посредницима и трговцима људима да се легално баве подвођењем, односно трговином људима, без пружања било
какве заштите женама у проституцији (Farley 2006, 137).

22

Према извештајима Групе експерата Савета Европе за борбу против трговине људима
(GRETA), у Холандији и Немачкој се, након увођења реглементационог модела, значајно повећао број жена које су жртве трговине људима у циљу сексуалне експлоатације.
(GRETA 2018, 8; GRETA 2019, 7).
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Реглементациони модел је данас заступљен у Холандији, Немачкој, Грчкој, Аустрији, Мађарској и Летонији (Schulze et al. 2014, 31).

3.3. АБОЛИЦИОНИСТИЧКИ МОДЕЛ РЕГУЛИСАЊА
ПРОСТИТУЦИЈЕ
Аболиционистички модел регулисања проституције настао је у борби против
потчињеног положаја жена које се баве проституцијом у реглементационом систему (Dana 2013, 13–14).
У државама које прихватају аболиционистички модел регулисања проституције одустаје се од законског регулисања проституције, тако да проституција
званично није ни дозвољена, ни забрањена. Проституција је нерегулисана област,
због чега ни међусобна права и обавезe жена у проституцији и корисника нису
регулисана. Остале активности у вези с проституцијом, као што су подвођење и
оснивање јавних кућа, забрањене су (Schulze et al. 2014, 31–32). Инкриминисање
вршења активности у вези с проституцијом има за циљ спречавање економске експлоатације жена у проституцији од стране других лица.
Аболиционисти сматрају да овај модел регулисања проституције омогућава
женама које желе да се баве проституцијом да то чине својом слободном вољом,
склапајући договор с корисником без експлоатације бордела или макроа (Dana
2013, 14).
На увођење аболиционистичког приступа, у складу с којим жене у проституцији не подлежу санкционисању, утицао је феминистички покрет у Енглеској у
XIX веку.
На челу феминисткиња које су се залагале за аболиционистички приступ у
регулисању проституције, а који је за циљ имао промену правног положаја жена
у проституцији, налазила се Џозефина Батлер (Marcоvich 2001, 2). Жене које су
се бавиле проституцијом у јавним кућама у Енглеској биле су у положају налик
ропском, изложене стигматизацији, различитим облицима насиља, док је држава
истовремено убирала порез на рад јавних кућа (Ibid.).
Повод за организовање феминистичког покрета у циљу спречавања дискриминације жена у проституцији било је доношење Закона о заразним болестима
(Contagious Diseases Act) 1864. године. Према том закону, жене које се баве проституцијом имале су обавезу да се подвргну честим лекарским прегледима у сврху
спречавања ширења полних болести (Жељко 2015, 41–42). Лекарски прегледи били

37

Др Драгана Пејовић

су обавезни само за жене које се баве проституцијом, што је представљало дискриминацију жена које се баве проституцијом у односу на кориснике мушкарце.
Спознаја Џозефине Батлер о условима у којима раде жене у проституцији и
њиховом положају, допринела је да се она гласно успротиви Закону о заразним
болестима. Спорним законом започео је прогон жена у проституцији од стране
власти, што је изазвало револт феминисткиња (Ibid., 43; Marovich 2001, 2–3). Џозефина Батлер је уочила да власти Законом о заразним болестима имају за циљ да
додатно отежају положај жена у проституцији. Заједно с истомишљеницима кренула је у дугогодишњу борбу против законодавства које је дискриминисало жене у
проституцији (Портал о Џозефини Батлер).23
Широм Енглеске организовани су протести у циљу укидања Закона о заразним болестима, који је отворено ставио у неравноправан положај жене које се
баве проституцијом у односу на мушкарце, који, иако учесници у проституцији,
нису били у обавези да се подвргну лекарским прегледима. У току борбе за права
жена које се баве проституцијом у Енглеској, 1875. године основан је Британски
континентални и општи савез за аболицију службеног реглементирања проституције, који је накнадно постао интернационалан и преименован у Међународни
савез аболициониста. Савез је подстицао жене које се баве проституцијом да се
одупру регистровању и контролама од стране власти (Портал о Џозефини Батлер;
Marovich 2001, 2–3; Жељко 2015, 43).
Борба против Закона о заразним болестима трајала је две деценије, а завршена
је победом аболиционистичког покрета, када је 1885. године укинут спорни закон.
Његовим укидањем жене у проституцији више нису биле у обавези да се региструју и да се одазивају обавезним лекарским прегледима. Исте године инкриминисано
је подвођење и држање јавних кућа (Ibid.). Таквом законском регулативом пружена
је заштита женама у проституцији од лица која су их до тада експлоатисала.
Као резултат те борбе за права, односно за „ослобођење жена” у проституцији настао је аболиционистички модел регулисања проституције (Dana 2014, 14).
Феминистички покрет је у овој борби успео да укаже на проблеме жена у проституцији и истакне да проституција представља одраз неравноправности жене и
мушкарца у друштву.
Аболицонистички приступ, који је заговарала Џозефина Батлер, имао је утицај
и на међународне документе. Конвенција о сузбијању трговине људима и експлоа-

23

Портал о Џозефини Батлер. Преузето 15. маја 2019. са https://josephinebutlerpage.com/
about/.
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тације проституције других, која је донета 1949. године24, заснива се на аболиционистичком приступу у правном регулисању проституције (Marcоvich 2001, 2–3).25
У овој конвенцији заузет је став да државе не кажњавају лица која се баве проституцијом, него да се репресивне мере усмере ка лицима која на било који начин
експлоатишу лица која се баве проституцијом.
У Конвенцији о сузбијању трговине људима и експлоатације проституције
других изричито се наводи да државе проституцију не могу регулисати као занимање,26 што одражава став присталица аболиционизма, који се противе ставу да
жена својом слободном вољом бира проституцију као професију. Они истичу да је
жена заправо због економских разлога принуђена да се бави проституцијом. Упориште у ставу да проституција не може бити легалан посао они проналазе у томе
да легализација проституције представља супротстављање основним принципима
садржаним у Универзалној декларацији о људским правима (Ibid.).
Позитивна страна аболиционистичког покрета налази се у чињеници да је овај
покрет указао на недостатке реглементационог система у виду експлоатације жена
које се баве проституцијом од стране власника јавних кућа.
Међутим, женски покрети који су се изборили за аболиционистички приступ
превидели су значајну улогу корисника проституције. Аболиционистички модел
нема правне мере које се усмеравају ка корисницима услуга. Они не сносе било
какве законске санкције. Ако се има у виду да корисници, односно потражња утичу на понуду, феминистички покрети аболиционистичке оријентације објективно не могу очекивати да аболиционистички приступ допринесе смањењу обима
проституције.
Негативна страна аболиционистичког приступа тиче се чињенице да је учесницима у проституцији препуштено да сами уређују своје односе. На тај начин се
отвара могућност за злоупотребу жена које се баве проституцијом како од кори-

24

Конвенција о сузбијању трговине људима и експлоатације проституције других донета
је 1949. године, а ступила је на снагу 25. јула 1951. године. Преузето 16. јула 2016. са
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/trafficpersons.pdf.

25

Главни циљ доношења Конвенције о сузбијању трговине људима и експлоатације проституције других било је увођење аболиционистичког приступа, према коме се жене
у проституцији ослобађају од одговорности за бављење проституцијом. Доминантан
аболиционистички став у регулисању проституције након Другог светског рата карактерише све одредбе Конвенције. Посебан значај Конвенције огледа се у томе што је проституцију довела у везу с трговином људима у циљу проституисања.

26

Чл. 6. Конвенције о сузбијању трговине људима и експлоатације проституције других.
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сника тако и од стране организованих криминалних група. Управо то представља
његов значајан недостатак.
Државе које прихватају аболиционистички модел регулисања проституције
јесу: Италија, Шпанија, Белгија, Бугарска, Кипар, Чешка, Данска, Естонија, Финска, Луксембург, Малта, Пољска, Португалија, Словачка, Словенија и Уједињено
Краљевство (Schulze et al. 2014, 31–32).

3.4. НЕОАБОЛИЦИОНИСТИЧКИ МОДЕЛ РЕГУЛИСАЊА
ПРОСТИТУЦИЈЕ
Потпуно нов модел регулисања проституције увела је Шведска 1. јануара 1999.
године, када се определила за борбу против проституције санкционисањем купаца
сексуалних услуга. Наведени тип регулисања проституције добио је назив неоаболиционизам (Ibid., 51). У литератури се често среће и под називом „шведски модел”,
јер је Шведска зачетница неоаболиционистичког модела (Amnesty International
2016, 18).
На усвајање неоаболиционистичког приступа у регулисању проституције у
Шведској велики утицај имао је Покрет против порнографије и проституције, који
се формирао средином седамдесетих година XX века. Овај покрет окупљао је око
педесет различитих лево оријентисаних и женских организација, а залагао се против проституције (Dodillet and Östergren 2013, 112). Током осамдесетих година XX
века Покрет против порнографије и проституције више није био активан, али је
борбу против проституције деведесетих година XX века преузела највећа феминистичка организација у Шведској – Покрет националних склоништа (National
Shelters Movement). Чланице Покрета националних склоништа биле су радикалне
феминистикиње, које су се залагале за правно регулисање проституције као облика насиља над женама. Њихове кампање у циљу препознавања проституције као
насиља утицале су на усвајање Закона о забрани куповине сексуалних услуга (Sex
Purchase Act) 1999. године (Ibid., 113). Доношење тог Закона представља велики
успех женског покрета у Шведској, јер је успео да репресивне мере усмери са жена
у проституцији ка корисницима сексуалних услуга. Закон о забрани куповине
сексуалних услуга у Шведској (Ibid.) довео је до преокрета у правном регулисању
проституције. До његовог доношења, у законодавству мушкарци као корисници
сексуалних услуга нису били препознати као учесници у проституцији.
Неоаболиционистичка струја унутар феминистичког покрета у Норвешкој
имала је пресудан утицај на опредељивање законодавца за неоаболиционистич40
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ки приступ у регулисању проституције. Насупрот ставу феминистичког покрета,
жене у проституцији у Норвешкој су захтевале да држава легализује проституцију, тј. уведе реглементациони модел регулисања проституције. Током 1992. године
жене које се баве проституцијом организовале су протесте како би им се дозволило удруживање да се лакше изборе за своја права. Оне, међутим, нису нашле савезнице у женском покрету у Норвешкој. Женски покрет у Норвешкој се томе гласно успротивио и, не придајући значај ставовима жена у проституцији, изборио
се за неоаболиционистички приступ у регулисању проституције (Bucken Knapp
and Karlsson Schaffer 2010, 8). Разлог зашто жене у проституцији нису наишле на
подршку у женском покрету у Новешкој налази се у чињеници да женски покрет
проституцију види као насиље мушкарца над женом, те би подршка реглементационом моделу значила подршку родно заснованом насиљу.
Женски покрети у скандинавским земљама, који се залажу за неоаболиционистички модел, увидели су да би легализација проституције представљала легализацују насиља над женама. Осим тога, женски покрети су препознали да се против
проституције мора борити, с једне стране, социјално-економским мерама за оснаживање жена, односно, с друге, прописивањем санкција за кориснике.
Неоаболиционизам је настао на основама аболиционистичког модела регулисања проституције. Неоаболиционисти, као и аболиционисти, сматрају да су принцип родне равноправности и прокламована основна људска права у супротности
с куповином сексуалних услуга жена од стране мушкараца (Schulze et al. 2014, 14).
Проституцију виде као последицу неравноправног положаја жене и мушкарца у
друштву, неповољне економске позиције жене, која се посебно огледа у вишој стопи сиромаштва жена, дискриминацији жена на тржишту рада и високој стопи насиља према женама у друштву (Ibid., 25). У складу с тим схватањем, проституција
представља простор у ком мушкарци могу платити сексуално злостављање жена
(Ibid., 19). Из наведених разлога, проституција се одређује као облик насиља према женама које је неопходно елиминисати (Ibid., 16). Због тога су и мере против
проституције уперене према потражњи, тј. према купцима сексуалних услуга, који
„диктирају” понуду.
Позитивну страну неоаболиционистичког приступа представља чињеница да
су државе мере за спречавање и сузбијање проституције упериле према корисницима сексуалних услуга. Државе такође активно спроводе мере за рехабилитацију
жена у проституцији и мере којима се жене у проституцији подстичу на то да промене занимање (Ibid., 15). Надлежни државни органи су, захваљујући овом приступу, успоставили контакт са женама које се баве проституцијом, што њима пружа
могућност да се обрате за помоћ и заштиту својих права.
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Негативна страна неоаболиционистичког приступа је то што није универзалан, тј. што његова примена у пракси захтева да држава има јаку економију како
би се женама у проституцији омогућила рехабилитација и након тога проналазак
новог запослења од стране надлежних органа.
Овај модел може довести до промене положаја жена у проституцији уколико
државе активно и доследно спроводе мере којима се женама нуди подршка и помоћ у вези с променом занимања. Применом оваквих мера непосредно се утиче на
смањење броја жена које се баве проституцијом.
Када су након Шведске неоаболиционистчки модел преузели Исланд и Норвешка, „шведски модел” преименован је у „нордијски модел” регулисања проституције (Vagek и Matak 2012, 74).
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4. МЕЂУНАРОДНИ ПРАВНИ ОКВИР
СУЗБИЈАЊА ПРОСТИТУЦИЈЕ
У овом поглављу анализирани су међународни прописи који су релевантни за
сузбијање проституције. Предмет анализе су међународни прописи у области људских права који су, иако општи, важни за регулисање проституције, као и међународни прописи који се непосредно односе на правно регулисање проституције.
Поред одредби садржаних у изворима тзв. тврдог права (енгл. hardlaw), пре свега
у међународним конвенцијама, сагледане су и релевантне одредбе садржане у инструментима тзв. меког права (енгл. softlaw), који „иако формално немају правну
снагу уговора, имају моћ да приволе власт да поштује људска права, јер су резултат вишегодишњих преговора и консезуса” (Правично суђење 2000, 13). Необавезујуће вануговорне стандарде, као што су декларације, препоруке, правила и др.,
државе због своје политичке снаге често сматрају „подједнако обавезујућим као и
уговоре” (Ibid.). Њихов значај огледа се и у томе што „утиру пут за настанак правно
обавезујућег права” (Етински et al. 2017, 29).
Предмет анализе биће међународни акти Уједињених нација, Савета Европе и
Европске уније.
Уједињене нације су, поред значајних међународних докумената који представљају темељ правног оквира гарантовања и остваривања људских права и слобода,
донеле и међународне документе којима су прво постављени основи за међународно правно регулисање трговине људима, а затим и проституције.
Савет Европе, као регионална организација, у области правне регулативе дала
је важан допринос у превенцији и борби против насиља према женама и тргoвине
људима у циљу сексуалне експлоатације. Насиље које жена трпи означено је као
битан фактор који доводи до тога да она постане жртва трговине људима.
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Поред конвенција као правно обавезујућих докумената, ова организација донела је велики број правно необавезујућих докумената, у виду резолуција и препорука којима се регулише трговина људима, а чије одредбе се непосредно односе
и на проституцију. У овим документима посебно се истиче да су проституција и
трговина људима у циљу сексуалне експлоатације родна проблематика, а доведени
су и у међусобну везу, те представљају темељ за успостављање будућег правног
оквира у регулисању проституције.
Европска унија је такође установила стандарде у домену људских права и, након Палермо протокола 2000. године, донела више различитих инструмената27 који
имају за циљ спречавање и сузбијање трговине људима у сврху сексуалне експлоа-

27

Доношењу великог броја инструмената у оквиру Европске уније допринели су подаци
EUROSTAT-а (Статистичка служба Европске уније), према којима је сексуална експлоатација најчешћа сврха због које се врши трговина људима с обзиром на то да 62% свих
жртава трговине људима чине жртве трговине људима у сврху сексуалне експлоатације, од којих су чак 96% жене (Schulze et al. 2014, 78).
44

Положај жена у проституцији у Републици Србији

тације и насиља према женама.28 Када је реч о проституцији, државама чланицама
је препуштено да самостално уреде ову област.

28

Директива Већа 2004/81/ЕЦ од 29. априла 2004. године о боравишној дозволи за држављане трећих земаља који су жртве трговине људима или који су били предмет
активности за олакшавање илегалне имиграције који сарађују с надлежним органима (Council Directive 2004/81/ECof 29 April 2004 on the residence permit issued to
third-country nationals who are victims of trafficking in human beings or who have been
the subject of an action to facilitate illegal immigration, who cooperate with the competent
authorities). Преузето 16. јула 2016. са http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=CELEX:32004L0081:EN:HTML, Директива 2011/36/ЕУ Европског парламента и Већа
од 5. априла 2011. године о спречавању и борби против трговине људима и заштити
њених жртава која замењује Оквирну одлуку Већа 2002/629/ЈХА (Directive 2011/36/EU
of the European Parliament and of the Council of 5 April 2011 on preventing and combating
trafficking in human beings and protecting it svictims and replacing Council Framework
Decision 2002/629/JHA). Преузето 16. јула 2016. са http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0036&from=EN, Директива 2011/93/ЕУ Европског
парламента и Већа од 13. децембра 2011. године о борби против сексуалног злостављања и сексуалне експлоатације деце и дечје порнографије која замењује Оквирну одлуку
Већа 2004/68/ЈХА (Directive 2011/93/EU of the European Parliament and of the Council of
13 December 2011 on combating sexual abuse and sexual exploitation of children, and child
pornography, replacing the Council Framework Decision 2004/68/JHA). Преузето 16. јула
2016. са http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=URISERV:jl0064&fro
m=EN, Директива 2012/29/ЕУ Европског парламента и Већа од 25. октобра 2012. године о успостављању минималних стандарда о правима, подршци и заштити жртава
кривичних дела која замењује Оквирну одлуку Већа 2001/220/ЈХА (Directive 2012/29/
EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 establishing minimum
standards on the rights, support and protection of vict imsofcrime, and replacing Council
Framework Decision 2001/220/JHA). Преузето 16. јула 2016. са http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0057:0073:EN:PDF. Стратегије као, на пример, Стратегија Европске уније за искорењивање трговине људима 2012–2016 (EU
Strategy to wards the Eradication of Trafficking in Human Beings 2012–2016). Преузето
16. јула 2016. са http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012
DC0286&from=EN, одлуке као што је 2002/629/ЈХА: Оквирна одлука Већа од 19. јула
2002. о борби против трговине људима (2002/629/JHA: Council Framework Decisionof
19 July 2002 on combating trafficking in human beings). Преузето 16. јула 2016. са http://
eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32002F0629. Програми: Превенција и борба против криминала (ИСЕЦ): Prevention and fightagain stcrime (ISEC); Дафне програм: Мере за борбу против насиља над женама, младима и децом Тhe Daphne
Programme: Measures to combat violence against women, young persons and children. Преузето 16. јула 2016. са https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-projects_en?f%5B0%5D=im_
field_programme%3A314.
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4.1. МЕЂУНАРОДНИ ПРАВНИ ОКВИР У ДОМЕНУ
ЗАШТИТЕ ЉУДСКИХ ПРАВА

4.1.1. Право на достојанство
Људско достојанство и људска права и слободе су у нераскидивој вези. Достојанство је „урођено својство људске личности из којег проистичу основна права и
слободе” (Спахић Шиљак и Анић 2009, 7). Људско достојанство је „потреба човека
да га друштво уважава и поштује као конкретну личност која има своје конкретне
потребе, жеље, настојања, карактеристике и сл.” (Етински и др. 2017, 461). „Поштовање и заштита људског достојанства је суштински елемент свих људских права
и слобода” (Етински и Ђајић 2014, 435). Стога право на достојанство представља
полазну тачку када се говори о правном оквиру релевантном за положај жена у
проституцији и жена жртава трговине људима у циљу сексуалне експлоатације.
Зајемчено право на достојанство личности може се непосредно довести у везу
са статусом жена у проституцији. Марковић наводи да је проституција у „контрадикцији са слободом и достојанством личности које чине саставни дио права човјека и жене” (Марковић 1965, 152). Фарли указује на дехуманизацију жена
у проституцији која је у супротности с достојанством човека. Она истиче да су
проституција и достојанство неспојиви, јер проституција представља рентирање
жениних уста, груди и полног органа (Farley 2006, 286).
У међународним документима садржана је одредбa којом је прокламовано да
се сва људска бића рађају слободна и једнака у достојанству и правима.29
Право на достојанство ограничава законодавца да приликом правног регулисања проституције одабере модел регулисања који ће се заснивати на поштовању
достојанства жена у проституцији. Право на достојанство жена у проституцији
мора бити уважавано, независно од односа законодавца према проституцији.

29

Чл. 1. Универзалне декларација о правима човека (Универзалнa декларација о правима
човека усвојена је 10. децембра 1948. године од стране Генералне скупштине Уједињених нација. У даљем тексту: Универзална декларација), чл. 3. Декларације о елиминацији насиља према женама (Декларацијa о елиминацији насиља према женама усвојена
je 20. децембра 1993. године од стране Генералне скупштине Уједињених нација) и чл.
1. Повеље Европске уније о основним правима (Повеља Европске уније о основним
правима 2007/C 303/01 усвојена је 7. децембра 2000. године од стране Европског већа,
Комисије и Парламента – у даљем тексту: Повеља ЕУ).
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Трговина људима у циљу сексуалне експлоатације такође представља кршење
зајемченог права на достојанство, јер људско биће чини објектом права. Жена која
је жртва трговине људима у циљу сексуалне експлоатације има свог власника, што
је неспојиво са зајемченим правом на слободу и достојанство личности.

4.1.2. Забрана дискриминације
Општа антидискриминациона одредба садржана у међународним документима значајна је за положај жена у проституцији јер су жене које се баве проституцијом, као вулнерабилна група изложене маргинализацији, стигматизацији и
дискриминацији.
У оквиру опште антидискриминационе одредбе којом се сваком јемче права и
слободе прокламована у међународним документима30, међу наведеним личним
својствима која не смеју бити основ за дискриминацију, а посебно их доводимо у

30

Универзална декларација, Међународни пакт о грађанским и политичким правима
(Закон о ратификацији међународног пакта о грађанским и политичким правима „Сл.
лист СФРЈ”, бр. 7/71 – у даљем тексту: МПГПП), Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима (Закон о ратификацији међународног пакта о економским, социјалним и културним правима „Сл. лист СФРЈ”, бр. 7/71 – МПЕСКП), Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода (Закон о ратификацији
Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода, измењене у складу
с протоколом број 11, протокола уз Конвенцију за заштиту људских права и основних
слобода, протокола број 4. уз Конвенцију за заштиту људских права и основних слобода којим се обезбеђују извесна права и слободе који нису укључени у Конвенцију
и први протокол уз њу, протокола број 6. уз Конвенцију за заштиту људских права и
основних слобода о укидању смртне казне, протокола број 7. уз Конвенцију за заштиту
људских права и основних слобода, протокола број 12. уз Конвенцију за заштиту људских права и основних слобода и протокола број 13. уз Конвенцију за заштиту људских
права и основних слобода о укидању смртне казне у свим околностима „Службени
лист СЦГ– Међународни уговори”, бр. 9/2003, 5/2005 – испр. – у даљем тексту: Европска
конвенција), Конвенција Савета Европе о борби против трговине људима (Закон о потврђивању Конвенције Савета Европе о борби против трговине људима „Сл. гласник
РС – Међународни уговори”, бр. 19/2009), Конвенција Савета Европе о спречавању и
борби против насиља над женама и насиља у породици (Закон о потврђивању Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у
породици „Сл. гласник РС – Међународни уговори”, бр. 12/2013 –у даљем тексту: Истанбулска конвенција) и Повеља ЕУ.
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везу са женама у проституцији, издвајамо: пол31, расу32, боју33, национално и социјално порекло34 и имовно стање35. У међународним документима листа личних
својстава која могу бити основ за дискриминацију није затворена, већ је прописано да основ дискриминације могу бити и „друге околности” и „други статус”.
Дискриминација на основу пола означена је и као један од директних узрока
који доводе до дечје проституције.36 Конвенција о елиминацији свих облика дискриминације жена37 „представља најсвеобухватнији документ који се односи на
женска људска права, донет ради успостављања једнакости по основу пола у свим
областима друштвеног живота” (Петрушић и др. 2016, 160). Дискриминација жена
према овој конвенцији означава „сваку разлику, искључење или ограничење у погледу пола, што има за последицу или циљ да угрози или онемогући признање,
остварење или вршење од стране жена, људских права и основних слобода на политичком, економском, друштвеном, културном, грађанском или другом пољу, без
обзира на њихово брачно стање, на основу равноправности мушкараца и жена”.38
Конвенција о елиминацији свих облика дискриминације жена налаже државама
да предузму мере ради сузбијања свих облика трговине жена и искоришћавања
проституције жена.39
Остављање листе личних својстава отвореном у општим антидискриминационим одредбама употребом термина „друге околности” и „други статус” – омогућава да се статус жене у проституцији, односно бављење проституцијом, подведе
под наведене термине, из чега произилази да само бављење проституцијом може
представљати основ за ускраћивање права и препреку за уживање права и сло-

31

Чл. 2. Универзалне декларације, чл. 2. МПГПП, чл. 2. ст. 2. МПЕСКП, чл. 14. Европске
конвенције, чл. 3. Конвенције Савета Европе о борби против трговине људима, чл. 4. ст.
3. Истанбулске конвенције и чл. 21. ст. 1. Повеље ЕУ. Декларација о елиминацији насиља
према женама садржи другачију формулацију, у чл. 3. прописује заштиту жена од свих
облика дискриминације.

32

Ibid.

33

Ibid.

34

Ibid.
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Видети: Преамбулу Факултативног протокола о продаји деце, дечјој проституцији и
дечјој порнографији, уз Конвенцију о правима детета.
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Закон о ратификацији Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена
(„Сл. лист СФРЈ – Међународни уговори”, бр. 11/81).
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Чл. 1. Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена.
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Чл. 6. Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена.
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бода зајемчених међународним документима.40 Сагласно томе, забрана дискриминације односи се и на дискриминацију жене на основу чињенице да се бави
проституцијом.
Бављење жена проституцијом основни је разлог због којег друштво не само
да их не прихвата већ и „држи” на безбедној дистанци, „обележавајући” их као
психички болесне, неморалне, прљаве и заразне.41 Жене у проституцији су „друге”,
јер се баве проституцијом, од које друштво зазире, што је превасходни основ за
дискриминацију жена у проституцији.
У зависности од нивоа на ком се дискриминација испољава, разликујeмо индивидуалну, институционалну и структуралну дискриминацију.
Индивидуална дискриминација је „појединачна или ситуациона дискриминација коју врше појединци или мање групе према одређеним лицима или групама”
(Бекер 2019, 111). Код индивидуалне дискриминације зна се ко је дискриминатор
и ко је жртва дискриминације, због чега се може утврђивати одговорност за извршени акт дискриминације и жртви дискриминације обезбедити заштита (Ibid.).
Жене у проституцији изложене су дискриминацији на основу различитих личних
својстава, укључујући и околност да се баве проституцијом, а често су изложене
вишеструкој дискриминацији, односно дискриминисане су по више основа, као
што су пол, национална припадност/етничко порекло, социјално порекло, имовно
стање и др. У пракси, бављење проституцијом, које друштво осуђује, представља
основ за неједнак третман жена.
Многе жене у проституцији изложене су вишеструкој дискриминацији, која се
јавља као тзв. обична вишеструка дискриминација, кумулативна (збирна, додатна) вишеструка дискриминација и као интерсекцијска дискриминација. Обична
вишеструка дискриминација „постоји када је особа изложена дискриминацији по
више основа, али у различито време и/или различитим ситуацијама” (Ibid., 85).
Када је у питању жена у проституцији, она може бити у једној ситуацији дискриминисана на основу тога што пружа услуге проституције, док у другој ситуацији
може бити дискриминисана на основу рода. Као пример ситуације у којој је жена у
проституцији дискриминисана по основу бављења проституцијом, навешћемо два
40

Факултативним протоколом уз МПГПП („Сл. гласник СРЈ – Међународни уговори”
бр. 4/01) прописано је у чл. 4. да се свако лице коме је повређено неко од права наведених у Протоколу може обратити представком Комитету за људска права. На овај начин
пружена је могућност и женама у проституцији да се представком обрате Комитету за
људска права уколико су дискриминисане по било ком основу наведеном у МПГПП.

41

Као пример наводимо: „Проститутке су жене које су већим делом полно оболеле, понижене и злостављане, па и штетне за друштво” (Ковачевић 2016, 62).
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догађаја када је жена у проституцији затражила медицинску помоћ. Приликом посете стоматологу у затвору, након што је ушла у стоматолошку амбуланту, стоматолог је запослене „упозорио” речима: „Она је курва. Пазите, само са рукавицама.
Немојте је дирати. Она је болесна, прљава, курва” (Ђурасовић и др. 2017, 23). Ова
жена наишла је на исти однос медицинског особља када је затражила лекарску помоћ због мучнине и грознице услед тровања, медицинска сестра која јој је требало
дати инфузију обратила јој се речима: „Је л’ си ти курва, фуј, одвратна си, проститутко” (Ibid.). Пример дискриминације на основу рода представља неједнак однос
припадника Министарства унутрашњих послова према женама и мушкарцима
који се баве проституцијом. Наиме, истраживање је показало да мушкарци који
се баве проституцијом имају у односу на жене у проституцији мању учесталост
сусрета с припадницима Министарства унутрашњих послова. То значи да припадници Министарства унутрашњих послова не поступају једнако према женама
и мушкарцима у проституцији, што истовремено показује и врло битну чињеницу
да се проституција види као „женско занимање”, те да мушкарци у проституцији
нису видљиви у мери у којој су то жене у проституцији (Ibid., 34). Кумулативна
дискриминација постоји када је „особа дискриминисана на основу више личних
својстава истовремено, али тако што се једно лично својство „додаје” на друго и
та специфична комбинација производи додатне тешкоће и препреке” (Бекер 2019,
86). Када је реч о кумулативној дискриминацији, особа је дискриминисана на два
различита начина у истој ситуацији (Ibid.). Поједини припадници Министарства
унутрашњих послова од жена у проституцији захтевају да им пруже сексуалне
услуге (Ђурасовић и др. 2017, 11). Оне се сексуално узнемиравају на основу два
лична својства – рода и чињенице да пружају услуге проституције. Наведено можемо да уочимо ако упоредимо жену у проституцији с мушкарцем како бисмо показали да је изложена родној дискриминацији и са женом која не пружа сексуалне
услуге како бисмо показали да је изложена дискриминацији на основу тога што
пружа сексуалне услуге.
Интерсекцијска дискриминација је дискриминација која се „заснива на комбинацији двеју или већег броја карактеристика” (Докмановић 2017, 214). Под интерсекцијску дискриминацију подводимо случај „када је више личних својства једне
особе у међусобној интеракцији, када се ова лична својства укрштају и преплићу
тако да се дискриминација не може анализирати нити одвојити по појединачним
личним својствима” (Бекер 2019, 87). На пример, Ромкиње које се баве проституцијом могу имати иста искуства као жене неромкиње које се баве проституцијом,
али су Ромкиње у проституцији у лошијем положају од жена неромкиња у проституцији. У том погледу, Докмановић наводи „да је положај особе на месту где
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се укрштају раса и род тежи и неповољнији од друштвеног положаја особе која је
трпи због дискриминације по једном основу” (Докмановић 2017, 215). Интерсекционални приступ управо и „доприноси идентификовању недовољно видљивих
жртава дискриминације које често чине „мањину унутар мањине” (Ibid., 216).
Институционална дискриминација се односи „на политику институција доминантне расне/етичке/родне групе, као и на понашање појединаца који контролишу
ове институције и примењују њихову политику, такође са намером да се различито
третирају и/или да се произведу штетне последице по припаднике других група”
(Мршевић 2011, 38–39). Институцију која врши дискриминацију контролише доминантна група, која не мора увек бити и већинска. Намера дискриминатора је
правно ирелевантна (Бекер 2019, 112). Када су у питању жене у проституцији, оне
су изложене институционалној дискриминацији од стране припадника Министарства унутрашњих послова и прекршајних судова, који не третирају једнако жене у
проституцији и кориснике услуга проституције као учеснике у проституцији, што
има за последицу учесталије прекршајно санкционисање жена у проституцији у
односу на кориснике.42
Околност да се проституцијом баве превасходно жене показатељ је структуралне дискриминације жена. Структурална дискриминација је, како Мршевић наводи, „најтеже уочљива”, зато што „обухвата низ понашања, ставова, мишљења и
активности, које су углавном друштвено прихваћене и заснивају се на обичајима,
традицији, навикама устаљеним поделама улога, патријархату” (Мршевић 2011,
39). Када говоримо о структуралној дискриминацији жена у проституцији, подаци
показују да се проституцијом баве жене које су незапослене, ниског имовног стања
и скромног образовања, међутим, ово је прихваћено као „нормално”, нешто што се
већ „подразумева” јер је реч о „неморалним” и „посрнулим” женама, и самим тим
изостаје било каква друштвена реакција. Мршевић наводи да је код структуралне
дискриминације проблем утврдити и починиоца и да се често као одговор ко је
починилац наводе „друштво, наш менталитет, патријархални друштвени модели,
историјски моменат, криза и сл.” Она истиче да структурална дискриминација „често није свесно намерна, па чак није ни незаконита”, те да борба против структуралне дискриминације захтева „преиспитивање базичних културних вредности и
фундаменталних принципа друштвене организације” (Ibid., 40).

42

Видети у делу рада Истраживање правног положаја жена у проституцији у Републици
Србији.
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У Конвенцији о сузбијању трговине људима и експлоатације проституције других садржана је антидискриминациона одредба која се директно доводи у везу са
заштитом жена у проституцији од дискриминације. Она прописује обавезу држава
да ставе ван снаге или укину закон или други пропис на основу којих лица која се
баве или су осумњичена за учествовање у проституцији морају да буду регистрована или да поседују посебан документ на основу ког би то било обзнањено. На
непосредан начин, женама у проституцији се гарантује да неће бити дискриминисане због бављења проституцијом. У аболиционистичком духу, забраном регистровања жена које се баве проституцијом, промовише се становиште да женама
у проституцији треба пружити заштиту, јер су оне саме жртве проституције, а не
делинквенткиње.
43

4.1.3. Забрана ропства и положаја сличног ропству
Ропство се дефинише као статус или стање лица над којим се остварује нека
или сва моћ везана за право власништва.44 Ропство је неспојиво с достојанством
личности, правом на слободу, правом на физички и психички интегритет, те се
прописивањем забране ропства штите најзначајнија људска права и основне слободе. Један од „модерних” облика ропства је трговина људима у циљу сексуалне експлоатације, јер је израсла на темељима укинутог класичног ропства, које је представљало „легални облик експлоатације људи” (Бркић 2012, 142). Херцег Пакшић
и Јукић сматрају да је довођење у везу трговине људима у сврху сексуалне експлоатације и ропства природно, јер оба појма подразумевају експлоатацију, по правилу
у циљу остваривања профита, при чему се остварује контрола над особом која се
експлоатише и крше њена људска права (Херцег Пакшић и Јукић 2016, 294).
За статус жене која је изложена сексуалној експлоатацији, релевантан је статус или стање лица над којим се остварује моћ везана за право власништва, а које
карактерише ропство. Овакво стање постоји и у односу између жене која се присиљава на проституцију и трговаца људима који је на проституцију присиљавају. Због тога правним регулисањем проституције потребно је обезбедити женама
у проституцији сигурност да не доспеју у ропство. Жена која је жртва трговине
људима у циљу сексуалне експлоатације „сведена је на употребну „ствар” и своји-

43

Чл. 6. Конвенције о сузбијању трговине људима и експлоатације проституције других.

44

Чл. 1. Конвенције о ропству (Закон о конвенцији о ропству „Сл. Новине Краљевине
Југославије”, бр. 234-XCVII/29).
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на коју власник има над њеним телом и њеном личношћу потире њен целокупни
физички и морални интегритет” (Константиновић Вилић и др. 2002, 4). Жене у
проституцији које је интервјуисала Фарли улазак у проституцију описале су као
улазак у „добровољно ропство” и „потписивање уговора да могу бити силоване”
(Farley 2006, 296).
Прописивање забране ропства је корак напред када је у питању регулисање
проституције и правног положаја жена у проституцији. Забрана ропства би требало да заштити жене у проституцији да не доспеју у положај робиње.
У међународној правној регулативи може се запазити да се трговина људима
повезује с ропством, а како се проституција везује за трговину људима, за правно регулисање проституције релевантне су одредбе међународних докумената
које се односе на ропство. Жене које су жртве трговине људима присиљавају се
на бављење проституцијом, што представља облик принудног рада, због чега су,
поред одредби међународних докумената којима се забрањује ропство, релевантне и одредбе којима се прописује забрана принудног рада.45 Да трговина људима
представља облик ропства, потврђује и став Европског суда за људска права који
трговину људима подводи под одредбу којом се забрањује ропство и принудни рад
(Етински 2012, 80).
Трговина робљем одређује се као сваки акт хапшења, добијања или уступања
неког лица у циљу да се оно доведе у ропство, сваки акт добијања роба у циљу
продаје или размене, сваки акт уступања путем продаје или размене једног роба
добијеног у циљу да буде продат или размењен, као и сваки акт трговине и преноса
робова.46 Наведене дефиниције ропства и трговине робљем могу се довести у непосредну везу с трговином људима у циљу присилне проституције, јер је жена која
је жртва овог облика трговине потпуно обесправљена и с њом по свом нахођењу
располажу њени власници, трговци људима.
У складу с одредбама међународних докумената, забрањено је држање другог
лица у ропству или потчињености, као и трговина робљем у било ком облику.47
Значајно је што се изричито забрањују сви облици трговине људима, па тако и
45

Чл. 5. Конвенцијe о ропству, чл. 8. ст. 3. МПГПП, чл. 4. Европске конвенције и чл. 5.
Повеље ЕУ. У преамбули Конвенције Савета Европе о борби против трговине људима
трговина људима се такође доводи у везу с ропством. Одредба чл. 1. Факултативног
протокола уз МПГПП омогућава женама у проституцији да се обрате представком Комитету за људска права у случају да доспеју у ропски или потчињен положај, буду жртве трговине робљем или буду приморане на принудан или обавезан рад.

46

Чл. 1. Конвенције о ропству.

47

Чл. 4. Универзалне декларације, чл. 8. ст. 1. и ст. 2. МПГПП и чл. 4. Европске конвенције.
53

Др Драгана Пејовић

трговина људима ради сексуалне експлоатације, која је један од најзаступљенијих
облика трговине људима и у непосредној вези с проституцијом.
На основу наведених одредби закључујемо да трговина људима у циљу сексуалне експлоатације као савремени облик ропства подразумева држање жене у ропству, потчињеном положају, при чему се она приморава на присилан и обавезан
рад у виду сексуалне експлоатације. Жену која је жртва трговине људима у циљу
сексуалне експлоатације трговци људима третирају као предмет-робу која се за
одговарајућу цену може продати и купити.
Жене које се баве проституцијом представљају вулнерабилну групу, као потенцијалне жртве трговине људима у циљу сексуалне експлоатације, те је присутна
константна опасност да доспеју у ропски положај као жртве трговине људима. Из
тог разлога и за жене у проституцији је од великог значаја да државе поступају у
складу с одредбама међународних докумената којима се забрањује ропство, односно обезбеде заштиту женама које се баве проституцијом од трговаца људима.

4.1.4. Забрана мучења, нечовечног или понижавајућег поступања
или кажњавања
Забрана мучења, нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања
обухвата три нивоа: мучење, нечовечно поступање и кажњавање и понижавајуће
поступање и кажњавање.
Дефиниција мучења садржана је у Конвенцији Уједињених нација против тортуре и других сурових, нељудских и понижавајућих казни или поступака48, која
заједно с Европском конвенцијом о спречавању мучења и нечовечних или понижавајућих поступака и кажњавања уређује ову материју.49
Израз „мучење” означава сваки акт којим се неком лицу намерно наноси бол,
или физичка или душевна патња да би се од тог или неког трећег лица, добила обавештења или признања, или да би се то лице казнило за дело које је оно или неко
треће лице починило, или се сумња да га је починило, да би се то лице застрашило
или да би се на њега извршио притисак, или да би се неко треће лице застрашило

48

Закон о ратификацији Конвенције против тортуре и других сурових, нељудских и понижавајућих казни или поступака („Службени лист СФРЈ – Међународни уговори”, бр.
9/1991).

49

Закон о ратификацији Конвенције о спречавању мучења и нечовечних или понижавајућих поступака и кажњавања, измењене и допуњене Протоколом 1 и Протоколом 2 уз
Конвенцију („Службени лист СЦГ – Међународни уговори”, бр. 9/2003).
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и на њега извршио притисак, или из било које друге побуде засноване на било ком
облику дискриминације, кад такав бол или такве патње наноси службено лице или
неко друго лице које делује по службеној дужности или на основу изричитог налога или прећутног пристанка службеног лица.50
Како наводи Етински, „суштина мучења је намерно нељудско понашање којим
се узрoкују озбиљна и окрутна патња” (Етински и др. 2017, 465).
Нечовечно поступање или кажњавање „састоји се од намерог чињења у дужем
временском интервалу којим се узрокују телесне повреде или интензивна физичка
или психичка патња” (Ibid., 465–466). Понижавајуће поступање или кажњавање је
оно поступање које „узрокује осећање страха, бола и инфериорности срачунато на
изазивање, обешчашћење и понижење жртве” (Ibid.).
Норма у међународним правним документима којом се прописује забрана мучења, нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања51 релевантна је,
пре свега, за трговину женама у циљу сексуалне експлоатације, али и за правно регулисање проституције. Као и сексуална експлоатација, и проституција подразумева мучење, нечовечно и понижавајуће поступање према женама у проституцији.
Забрана мучења, нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања
„убраја се у императивне опште норме међународног права” (Марковић 2013, 9).
Жене које су жртве сексуалне експлоатације и жене у проституцији – изложене су
мучењу, нечовечном или понижавајућем поступању од стране трговаца људима,
односно подводача.
Насиље, претње насиљем и психичка тортура обезбеђују да жена у проституцији не бежи од подводача (Farley 2006, 291). Лица која користе сексуалне услуге
жена у проституцији примењују исте обрасце психичког и физичког насиља као
и подводачи (Жикић 2008, 174–201), због чега је правни стандард забрана мучења, нечовечног и понижавајућег поступања релевантан за правно регулисање
проституције.
Државе, посебно оне које још увек имају на снази прохибиционистички модел
регулисања проституције, у обавези су да у пракси обезбеде женама у проституцији сигурност да неће бити изложене мучењу, свирепом, нечовечном, понижавајућем поступању или кажњавању, упркос томе што се бављење проституцијом у
складу са законом санкционише.

50

Чл. 1. Конвенције Уједињених нација против тортуре и других сурових, нељудских и
понижавајућих казни или поступака.

51

Чл. 5. Универзалне декларације, чл. 3. ст. 1. тач. х Декларације о елиминацији насиља
према женама, чл. 3. Европске конвенције и чл. 4. Повеље ЕУ.
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4.1.5. Међународни стандарди сузбијања насиља према женама
Насиље је саставни део живота жена у проституцији и жена које су као жртве трговине људима изложене сексуалној експлоатацији. Спроведена истраживања показују да је сам улазак жена у проституцију повезан с насиљем које су жене
трпеле у детињству (Kraus 2016). Николић Ристановић и Константиновић Вилић
одређују насиље над женама као један од микрофактора виктимизације који утиче
на жену да се одаје проституцији (Николић Ристановић и Константиновић Вилић
2018, 210). Непосредна веза између проституције и насиља на први поглед је невидљива. Мршевић управо указује на невидљивост насиља које жене у проституцији
трпе, када наводи „Коришћење људског бића попут безличне робе, негација личности, дехуманизација сексуалности, манифестације су једног насиља које пролази непримећено” (Мршевић 2001, 46).
Поједини међународни документи посебну пажњу посвећују искључиво насиљу према женама и садрже бројне мере које имају за циљ спречавање и борбу против насиља над женама, укључујући све видове насиља којима су изложене жене.52
Заштита жена од насиља представља стандард који означава значајан корак напред
када су у питању правно регулисање проституције и положај жена у проституцији.
Проституција је однедавно и независно од трговине људима одређена као облик
родно заснованог насиља над женама. Одређујући проституцију као облик родно
заснованог насиља, Комитет за елиминисање дискриминације жена Уједињених
нација препоручио је државама да укину одредбе којима се криминализују жене у
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Истанбулска конвенција је донета 11. маја 2011. године у Истанбулу. Према месту доношења позната је под називом Истанбулска конвенција.
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проституцији.53 Истовремено, о потреби декриминализације корисника се не говори (Павловић и Цветинчанин Кнежевић 2018, 42).
Све до доношења Истанбулске конвенције, на међународном нивоу општеприхваћена дефиниција насиља над женама била је она садржана у Декларацији о
елиминацији насиља према женама (Schulze et al. 2014, 71). Према тој дефиницији,
насиље над женама одређује се као „сваки акт полно заснованог насиља који резултира или може да има за резултат физичку, сексуалну или психичку штету или
патње жена, укључујући претње таквим актима, ограничење или произвољно лишавање слободе, без обзира да ли произилази из јавног или приватног живота”.54
Према наведеној дефиницији, садржаној у Истанбулској конвенцији, правно
обавезујућем документу за државе уговорнице, насиље над женама дефинише се
као „кршење људских права и облик дискриминације над женама и представља
сва дела родно заснованог насиља која доводе или могу да доведу до: физичке, сексуалне, психичке, односно, финансијске повреде или патње за жене, обухватајући
и претње таквим делима, принуду или произвољно лишавање слободе било у јавности било у приватном животу”.55 Садржинска анализа две наведене дефиниције
показује да је данас уочено, што је у новој дефиницији изричито и назначено, да
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Тач. 31 а) Општe препорукe бр. 35 о родно заснованом насиљу над женама, којом се
ажурира Општа препорука бр. 19 од 14. јула 2017. године Комитета за елиминисање
дискриминације жена. Европска унија је заузела истоветан став и посебну пажњу посветила борби против проституције. Проституција је окарактерисана као насиље над
женама, због чега не може представљати редован посао (тач. 3 (и) Резолуције Европског парламента о тренутној ситуацији у борби против насиља над женама и свим
будућим акцијама (2004/2220 (ИНИ)) – European Parliament Resolution on the current
situation in combating violence against women and any future action (2004/2220 (INI))).
Преузето 16. јула 2016. са http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//
TEXT+TA+P6-TA-2006-0038+0+DOC+XML+V0//EN. Будући да се проституција одређује као облик родно заснованог насиља, државама се препоручује да укину одредбе
којима се криминализују жене у проституцији (Резолуција Европског парламента од
26. фебруара 2014. године о сексуалној експлоатацији и проституцији и њеном утицају на родну равноправност (2013/2013 (ИНИ)) – European Parliament Resolution of
26 February 2014 on sexual exploitation and prostitution and its impact on gendere quality
(2013/2013 (INI))). Преузето 16. јула 2016. са http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0162.
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Чл. 1 Декларације о елиминацији насиља према женама.

55

Чл. 3. ст. 1. тач. а) Истанбулске конвенције.
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насиље над женама представља кршење људских права и дискриминацију жена.56
Установљен је и нови облик насиља над женама у виду финансијског насиља. Тај
облик насиља испољава се у различитим облицима злоупотребе финансијских
средстава у циљу контролисања жене. Финансијском насиљу подложне су и жене
у проституцији, јер сводници прибегавају ускраћивању финансијских средстава
стечених од проституције у циљу контролисања жена. Жене које се баве проституцијом могу бити изложене финансијском насиљу, чак и од стране својих породица.
Породице „жртвују” жену, намећући јој улогу хранитељке породице која ће финансијска средства обезбедити уласком у проституцију (Kraus 2016).
Насиље над женама је препознато као родно засновано насиље. Жене и девојчице често су изложене тешким облицима насиља, која су између осталих и сексуалног карактера.57 Родно засновано насиље над женама „означава насиље које
је усмерено против жене, зато што је жена, односно оно које несразмерно погађа
жене”.58 Термин жена обухвата и девојке испод 18 година живота,59 те се под термином насиље над женама подразумева и насиље које се врши према девојчицама.
Посебно релевантне за проституцију, односно за заштиту жена у проституцији
јесу одредбе међународних докумената којимa се инкриминишу одређена понашања која се квалификују као насиље.
Бављење проституцијом подразумева изложеност жена у проституцији психичком насиљу, које се одређује као насиље које се јавља у виду намерног понашања које озбиљно нарушава психички интегритет неког лица.60 Истраживања спро-
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Европски парламент је такође заузео становиште да насиље према женама представља
кршење људских права и дискриминацију жена. У тач. Д Преамбуле Резолуције Европског парламента о тренутној ситуацији у борби против насиља над женама и будућој
акцији (2004/2220 (ИНИ)), насиље над женама означено је као кршење основних људских права, посебно права на живот, права на безбедност, права на достојанство, права
на физички и ментални интегритет. Мушко насиље над женама препознато је као битан
фактор који доводи до тога да жене које су претрпеле насиље постану жртве трговине људима у циљу сексуалне експлоатације, укључујући проституцију и друге облике
експлоатације. Спроведена истраживања показују да је 65–90% жена у проституцији
претрпело неки облик сексуалног злостављања у прошлости, што захтева од државе да
предузме мере у оквиру свог националног законодавства у циљу сузбијања свих облика
насиља према женама (тач. 3. Резолуције Европског парламента о тренутној ситуацији
у борби против насиља над женама и свим будућим акцијама (2004/2220 (ИНИ)).
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Преамбула Истанбулске конвенције.
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Чл. 3. ст. 1. тач. д) Истанбулске конвенције.

59

Чл. 3. ст. 1. тач. ф) Истанбулске конвенције.

60

Чл. 33. Истанбулске конвенције.
58

Положај жена у проституцији у Републици Србији

ведена међу женама које се баве проституцијом показују да оне, након одређеног
периода бављења проституцијом, пате од одређених психичких проблема (Farley,
Cotton et al. 2004). Психички проблеми могу се повезати с психичким насиљем које
жене у проституцији трпе од макроа, корисника и околине.
Жене у проституцији су често жртве и физичког насиља, те инкриминисање
физичког насиља61 пружа заштиту физичком интегритету жена у проституцији.
Физичко насиље представља посебан проблем женама које се проституцијом баве
у државама које прихватају прохибиционистички модел регулисања проституције.
Страх да ће бити и саме санкционисане због бављења проституцијом утиче да не
пријављују насиље које трпе. Корисници и подводачи такође знају да жене из страха од кажњавања не пријављују физичко насиље, што доприноси његовом учесталијем примењивању према женама.
Силовање је један од најтежих облика сексуалног насиља. Приморавање жене
у проституцији на сексуални однос јесте силовање, независно од тога што се она
бави пружањем сексуалних услуга за новац. У складу с међународним документима, државе су обавезне да инкриминишу силовање као сексуално насиље. Под
кривичним делом силовања подразумевају се намерна понашања која обухватају
вагиналну, аналну, оралну пенетрацију сексуалне природе на телу другог лица, без
пристанка тог лица, коришћењем било ког дела тела, односно предмета, друге сексуалне радње с лицем без пристанка тог лица, навођење другог лица без његовог
пристанка на покушај сексуалних радњи с трећим лицем.62 Када је реч о пристанку,
он мора да буде добровољан и настао као израз слободне воље лица у контексту
датих околности.63
Један од облика насиља јесте и сексуално узнемиравање. Оно се одређује као
сваки облик нежељеног вербалног, невербалног или физичког понашања сексуалне природе у сврху или уз исход повреде достојанства лица, посебно када се ствара
застрашујућа, непријатељска, деградирајућа, понижавајућа, односно увредљива
атмосфера.64 Сексуално узнемиравање представља повреду психичког интегритета
лица које је жртва. Инкриминисање сексуалног узнемиравања значајно је с аспекта
жена у проституцији, јер су неретко изложене омаловажавајућим поступцима који
се подводе под сексуално узнемиравање због бављења проституцијом. Друштвена
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Чл. 35. Истанбулске конвенције.

62

Чл. 32. ст. 1. Истанбулске конвенције.

63

Чл. 36. ст. 2. Истанбулске конвенције.
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Чл. 40. Истанбулске конвенције.
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средина сматра проституцију обликом неморалног понашања, што појединици користе као оправдање за омаловажавање жена у проституцији.
Имајући у виду друштвени положај жена у проституцији, значајно је што су
државе, у складу с међународним документима, у обавези да пропишу да ће различити облици насиља представљати кривично дело, независно од природе односа
између жртве и извршиоца.65 Наведена одредба омогућава женама у проституцији
да пријаве државним органима корисника сексуалних услуга уколико је извршио
кривично дело без могућности избегавања одговорности због природе њиховог
односа.
Обавеза држава да на основу одредби међународних докумената пропишу као
кривична дела различите облике насилног понашања – представља подстрек женама у проституцији за кривично гоњење насилних корисника сексуалних услуга.
Међутим, упркос установљавању тих кривичних дела, прохибиционистички систем регулисања проституције сам по себи обесхрабрује жене у проституцији да
пријаве насилне кориснике сексуалних услуга (Lukomnik 2015).
За жене у проституцији од значаја је да запослени у државним органима правовремено реагују на насиље и заштите их од насиља. Овде се пре свега мисли на
службенике полиције с којима су жене које се баве проституцијом на улици свакодневно у непосредном контакту. Безбедност жена у проституцији у великој мери
зависи од обучености и спремности службеника полиције да препознају случајеве
насиља над женама у проституцији, а не да насиље учињено према њима сматрају
саставним делом бављења проституцијом. Због тога је за жене у проституцији битно обавезивање држава, у складу с одредбама међународних докумената, да обезбеде ефикасно и правовремено деловање надлежних органа и суочавање са свим
облицима насиља. Исто тако, надлежни органи треба да на одговарајући начин
учествују у превенцији и заштити жена од свих видова насиља,66 како би се пружила заштита женама у проституцији и успоставио однос сарадње између жена у
проституцији и надлежних органа.
Битна одредба за жене које се баве проституцијом, а које се у судском поступку
јављају као жртве, јесте одредба која обавезује државе чланице да предузму законодавне или друге мере којима ће обезбедити да у парничном и кривичном судском
поступку буду прихваћени докази који се односе на сексуалну прошлост и пона-
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Чл. 43. Истанбулске конвенције.

66

Чл. 50. Истанбулске конвенције.
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шање жртве само уколико је то релевантно и неопходно.67 Ова одредба спречава
да жене у проституцији буду доведене у неповољну ситуацију као жртве насиља,
односно спречава да бављење проституцијом буде искоришћено као неповољна
околност за жене у проституцији која би резултирала релативизовањем насиља
извршеног над њима.
Жене које се баве проституцијом лошег су материјалног стања, не познају свoja
права, те је, у циљу њиховог активног учешћа у судском поступку, значајно да државе у складу с међународним документима владиним и невладиним организацијама омогуће да пруже стручну помоћ и подршку жртвама на њихов захтев, током
истраге и судског поступка у вези с кривичном делима која обухватају различите
облике насиља.68
Мере које се односе на истрагу и судски поступак а којима је потребно обезбедити заштиту права и интереса жртава значајне су за жене које су биле жртве
проституције. О потребама жртава нарочито је важно водити рачуна уколико су
сведоци. Мере заштите које су од значаја за жене у проституцији као жртве обухватају обезбеђење заштите за њих, њихове породице и сведоке од застрашивања,
одмазде, секундарне виктимизације, обавештавање жена у проституцији и њихових породица у случају да су у опасности, пружање обавештења о току судског
поступка, избегавање сусрета извршиоца и жртве у просторијама органа унутрашњих послова и суда, обезбеђивање преводиоца када су странке у поступку, итд.69
Адекватном применом мера заштите у току судског поступка пружиће се заштита
психичком и физичком интегритету жена у проституцији као учесницама у судском поступку. Те мере требало би да подстакну и охрабре жене у проституцији да
учествују у поступцима против лица која су извршила кривична дела с елементима
насиља према њима.
С аспекта жена у проституцији, које су учестало изложене различитим облицима насиља, неопходно је да државе, у складу с међународним правом, инкримишу све облике понашања који се могу подвести под насиље. Успостављањем одговарајуће правне регулативе у области насиља над женама на националном нивоу
обезбеђује се и правна заштита од насиља жена у проституцији.
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Чл. 54. Истанбулске конвенције.

68

Чл. 55. Истанбулске конвенције.

69

Чл. 56. Истанбулске конвенције.
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4.1.6. Међународни стандарди сузбијања трговине људима
Одлучујући помак у правном регулисању проституције представља везивање
проституције уз трговину људима ради сексуалне експлоатације. Фарли наводи да
су трговина људима и проституција у нераскидивој вези и да заправо проституција креира потражњу за трговином људима (Farley 2006, 142).
У посматрању положаја жене која је жртва трговине људима и жене у проституцији имамо различите ставове. Константиновић Вилић трговину женама у циљу
сексуалне експлоатације види као облик ропства који жене „претвара у „објекте”
купопродаје и подвргава сексуалном ропству” (Константиновић Вилић и др. 2002,
4). У складу с тим, о положају жене која је жртва трговине људима ради сексуалне
експлоатације, Николић Ристановић и Константиновић Вилић наводе: „Жена је
власништво особе која ју је купила и не може својом вољом престати да се бави
проституцијом, односно напустити свог власника” (Николић Ристановић и Константиновић Вилић 2018, 210). Када је реч о проституцији, ове ауторке су мишљења да проституција, иако садржи различите облике принуде и експлоатације,
„подразумева могућност располагања сопственим телом и зарадом, слободу кретања, слободу одлучивања о бављењу или небављењу проституцијом и сл.” (Ibid.,
210–211). Фарли је супротног мишљења: она проституцију посматра искључиво
као облик сексуалне експлоатације који такође подразумева принуду и експлоатацију, али која се врши на перфидан начин, те постоји само привид о постојању
слободе жене у проституцији да располаже својом телом, зарадом и да има слободу
одлучивања о бављењу и небављењу проституцијом (Farley 2015, 283–315).
Трговина људима означава глобални криминални феномен који представља
кршење људских права и основних слобода за чије решавање је неопходна међусобна сарадња држава на међународном нивоу.
Државе су рано препознале да су жртве трговине људима ради сексуалне експлоатације најчешће жене, те су, имајући у виду ту чињеницу, донеле међународне документе који се односе искључиво на трговину женама ради сексуалне
експлоатације.
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Трговина женама ради сексуалне експлоатације препозната је као акт насиља
над женама70 и као вид ропства.71 Трговина женама у циљу сексуалне експлоатације као врста међународног организованог криминала представља мали ризик
за трговце људима, који истовремено доноси огроман профит,72 што представља
подстицај за њено вршење.
Дефиниција трговине људима у циљу сексуалне експлоатације током времена
се мењала и постајала све сложенија, пратећи сам феномен трговине људима.
У једној од првих дефиниција трговине женама у циљу сексуалне експлоатације, у Конвенцији о сузбијању трговине пунолетним женама наводи се да ће за
трговину женама бити кажњено лице које у циљу задовољења страсти другог лица
набави, намами или одведе у другу земљу жену или пунолетну девојку, чак и уз
њихов пристанак, а у неморалном циљу, без обзира на то што су различити акти
који представљају кривично дело извршени у различитим земљама.73 Овом дефиницијом се инкриминише трговина женама и то искључиво када се врши у циљу
сексуалне експлоатације, којој су и данас најподложније жене.74
У Конвенцији о сузбијању трговине људима и експлоатације проституције
других, проституција се доводи и у непосредну везу с трговином људима у циљу

70

Хашка министарска декларација о европским смерницама за делотворне мере за спречавање и борбу против трговине женама у сврху сексуалне експлоатације 1997 (The
Hague Ministerial Declaration on European Guidelines for effective measures toprevent and
Combat Trafficking in Women for the purpose of sexual exploitation 1997). У даљем тексту:
Хашка министарска декларација.

71

Тач. 1. Препоруке 1325 (1997) о трговини женама и присилној проституцији у државама чланицама Савета Европе.

72

Хашка министарска декларација.

73

Чл. 1 ст. 1 Конвенције о сузбијању трговине пунолетним женама.

74

Жене чине 97% жртава трговине људима у циљу сексуалне експлоатације (United
Nations Office on Drugs and Crime - UNODC 2014, 37)
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проституције.75 Трговина људима у циљу експлоатације проституције постоји када
лице у циљу задовољења страсти другог лица врбује, намами или заведе у циљу
проституције друго лице, чак и уз сагласност тог лица.76 Та дефиниција се понекад
тумачи и као дефиниција проституције, међутим њом се одређује експлоатација
проституције, а под тим појмом се не може безрезервно подвести сама проституција.77 Експлоатација проституције без изузетка подразумева учешће другог лица
које искоришћава лице које се бави проституцијом, што представља трговину
људима.
У циљу сузбијања експлоатације проституције, државе су, у складу с ратификованим међународним документима, обавезне да санкционишу држање бордела у којима се врши експлоатација проституције жена, као и издавање зграде или
75

Европска унија је уочила да толеранција проституције у Европи доводи до повећане
трговине женама у сексуалне сврхе и за потребе секс-туризма (тач. Н Преамбуле Резолуције Европског парламента од 26. новембра 2009. године о елиминисању насиља
над женама – European Parliament Resolution of 26 November 2009 on the elimination
of violence against women). Преузето 16. јула 2016. са http://www.europarl.europa.eu/
sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-0038+0+DOC+XML+V0//EN.
Потражња за сексуалним услугама означена је као заједнички и кључни фактор који
формира понуду, односно утиче на број жена који се уводи у проституцију и регрутује ради трговине женама у циљу сексуалне експлоатације (тач. Д Преамбуле Резолуције Европског парламента о стратегијама за спречавање трговине женама и децом
који су подложни сексуалној експлоатацији (2004/2216 (ИНИ)) – European Parliament
Resolution of 17 January 2006 on strategies toprevent the trafficking of women and children
who arevulnerableto sexual exploitation (2004/2216 (INI)). Преузето 16. јула 2016. са
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/european-parliament-resolution-17-january2006-strategies-prevent-trafficking-women-and_en. Европски парламент је препоручио
да се у наредном периоду истраживање усмери на испитивање повезаности између
правног оквира у државама и облика и обима у којем се одвија проституција (тач. 19
Резолуције Европског парламента од 5. априла 2011. године о приоритетима и дефинисању новог политичког оквира ЕУ за борбу против насиља над женама (2010/2209
(ИНИ)) – European Parliament Resolution of 5 April 2011 on priorities and outline of anew
EU policy frame work to fight violence against women (2010/2209 (INI))). Преузето 16. јула
2016 са http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2009-0098+0+DOC+XML+V0//EN. Исто се наводи и у тач. 17 Преамбуле Резолуције
Европског парламента о стратегијама за спречавање трговине женама и децом који су
подложни сексуалној експлоатацији (2004/2216 (ИНИ)). Циљ ових истраживања је да
се утврди који модел правног регулисања проституције утиче на смањење обима проституције.

76

Чл. 1. Конвенције о сузбијању трговине људима и експлоатације проституције других.
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Немогућност да се на основу наведене дефиниције направи јасно разграничење између
проституције и трговине људима у циљу присилне проституције, допринела је томе да
данас Конвенција о сузбијању трговине људима и експлоатације проституције других
изгуби на значају (Анђелковић и др. 2011, 63).
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њеног дела за вршење проституције.78 Придржавајући се ове одредбе, државе су у
националним законодавствима обавезне да санкционишу власнике бордела и других објеката који остварују финансијску добит уступајући просторије за вршење
проституције.
Први правно обавезујући међународни документ, који је свеобухватно дефинисао трговину људима у складу с обимом који је данас овај феномен досегао, јесте Протокол Уједињених нација за превенцију, сузбијање и кажњавање трговине људским бићима, нарочито женама и децом, познат и под називом Палермо
протокол.79
Трговина људским бићима, према Палермо протоколу, обухвата врбовање,
превожење, пребацивање, скривање и примање лица, путем претње силом или
употребом силе или других облика присиле, отмице, преваре, обмане, злоупотребе овлашћења или тешког положаја или давања или примања новца или користи
– да би се добио пристанак лица које има контролу над другим лицем, у циљу експлоатације. Експлоатација обухвата, као минимум, експлоатацију проституције
других лица или друге облике сексуалне експлоатације, принудни рад или службу,
ропство или однос сличан ропству, сервитут или уклањање органа.
Доношењем Палермо протокола80 дефинисан је појам трговине људима у складу са савременим димензијама тог глобалног феномена. „Значајно је да консензус
није постигнут помоћу неког инструмента људских права, већ у контексту контроле криминала и граница” (Анђелковић и др. 2011, 58).
У Палермо протоколу наводи се да је у циљу превенције трговине људима, пре
свега жена и деце, потребно да државе предузимају мере, укључујући билатералну
и мултилатералну сарадњу, за ублажавање сиромаштва, недовољне развијености
и недостатка једнаких могућности као фактора који чине да лица, посебно жене и
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Чл. 2. Конвенције о сузбијању трговине људима и експлоатације проституције других.
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Закон о потврђивању Конвенције Уједињених нација против транснационалног организованог криминала и допунских протокола, „Сл. лист СРЈ – Међународни уговори”, бр. 6/2001). Протокол је донет као допуна Конвенције Уједињених нација против
транснационалног организованог криминала 2000. године у Палерму. У даљем тексту:
Палермо протокол.

80

Палермо протокол представља и прекретницу када је у питању законско регулисање
трговине људима унутар националних законодавстава. Након ступања на снагу овог
протокола, државе које до тада нису инкриминисале трговину људима унеле су кривично дело трговине људима у своје законодавство, док су државе чија су законодавства
прописивала кривично дело трговине људима извршиле ревизију у његовом законском
регулисању (UNODC 2009, 5).
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деца, буду изложена трговини људима.81 Овом одредбом наглашава се и постојање
неједнаких могућности и сиромаштва на страни жена у односу на мушкарце, односно истиче се родни аспект трговине људима.
Уз бројне облике експлоатације, у Палермо протоколу се наводе и „експлоатација проституције других лица” или „други облици сексуалне експлоатације”. Међутим, Протокол не даје дефиницију појмова „експлоатација проституције других
лица” и „сексуалне експлоатације”, а дефиниција се не може пронаћи ни у међународном праву.82 То показује колико не само доборовољна проституција одраслих
лица него и експлоатација проституције и сексуална експлоатација – представљају
осетљиве области када је потребно постићи консензус на међународном нивоу.83
Постизање јединственог става у одређивању појмова „експлоатација проституције
других лица” и „сексуалне експлоатације” значило би да одређене државе морају
мењати модел законског регулисања проституције. Како је сукоб око наведених
појмова довео у питање доношење међународног документа којим би се свеобухватно регулисала трговина људима, остављено је државама да их саме одреде у
оквиру свог националног законодавства.84 Термин „искоришћавање проституције
других лица” и „други облици сексуалног искоришћавања” остали су недефинисани појмови и у Конвенцији Савета Европе о борби против трговине људима.
У међународним документима наведене су и околности које се сматрају отежавајућим код извршења кривичног дела трговине људима. Отежавајуће околности настају уколико се кривичним делом свесно или због тешког немара угрожава

81

Чл. 9. ст. 4. Палермо протокола.

82

Термин „експолоатација проституције” дефинисан је у Конвенцији о сузбијању трговине људима и експолоатације проституције других лица из 1949. године. Међутим,
данас се ова ова дефиниција сматра застарелом с обзиром на то да није направљена
разлика између проституције и трговине људима. Према одредби чл. 1. наведене Конвенције, експлоатација проституције постоји „када лице које у циљу да се задовоље
страсти другог лица набави, намами или одводе у циљу проституције друго лице, чак и
уз сагласност тог лица” (Анђелковић и др. 2011, 63).

83

У изради Палермо протокола учествовало је преко сто представника држава које на различите начине регулишу добровољну проституцију одраслих. Један број представника
држава и невладиних организација захтевао је да се у Палермо протоколу добровољна
проституција одраслих подведе под трговину људима. Међутим, томе се успротивила
већина представника држава и Кокус за људска права (Jordan 2002, 5).

84

Експлоатација проституције других лица може се одредити као „стицање финансијске
или друге користи кроз сексуалну експлоатацију другог лица”. „Сексуална експлоатација” може се означити као „учешће неког лица у проституцији, сексуалном сервитуту
или производњи порнографског материјала као последица претње, принуде, отмице,
силе, злоупотребе положаја, дужничког ропства или преваре” (Jordan 2002, 5).
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живот жртве, када је дело извршено према детету, ако је дело трговине људима
извршено од стране јавног функционера у обављању дужности и уколико је дело
учињено у оквиру злочиначке организације.85
Међународно право учинило је „видљивим” лица која користе услуге жртава
трговине људима.
Међународним документима државе су се обавезале да ће инкриминисати
коришћење услуга жртава трговине људима.86 У складу с наведним, извршилац
кривичног дела трговине људима јесте лице које користи услуге жртве трговине
људима, имајући сазнања да је наведено лице жртва трговине људима. Кажњавање
корисника услуга жртава трговине људима, односно корисника сексуалних услуга, представља меру којом се жели директно и на репресиван начин утицати на
обесхрабривање потражње за сексуалним услугама, која је означена као кључни
фактор који утиче на понуду у области трговине женама у циљу сексуалне експлоатације.87 Државама се сугерише да кривично гоне лица која су користила сексуалне
услуге жртава трговине људима, чиме се не утиче директно на различита законска
решења држава у вези с проституцијом, мада се овом нормом скреће пажња на кориснике сексуалних услуга као учеснике у проституцији. Кажњавање корисника
сексуалних услуга жртава трговине људима имало би превентивно дејство и према
потенцијалним корисницима услуга проституције, у циљу њиховог одвраћања од
коришћења услуга жена у проституцији.
Како би постизале што ефикасније резултате у борби против трговине људима на међународном нивоу, државе су се обавезале да ће: уједначавати кривично
правну регулативу88, размењивати информације, користити међусобна искустава
добре праксе, остварити сарадњу између полиција, правосудних и финансијских

85

Чл. 24. Конвенције Савета Европе о борби против трговине људима.

86

Чл. 19. Конвенције Савета Европе о борби против трговине људима.

87

Државама се препоручује и да у будућем периоду истраживања о трговини људима у
циљу сексуалне експлоатације усмере ка потражњи, што несумњиво указује на то да је
препознат значај корисника сексуалних услуга за постојање трговине људима у циљу
сексуалне експлоатације (тач. 8 Препоруке бр. Р (2000)11 Комитета министара државама чланицама о акцији против трговине људима у сврху сексуалне експлоатације
(Recommendation No. R (2000)11 of the Committee of Ministers to member states on action
against trafficking in human beings for the purpose of sexual exploitation).

88

Тач. 42–49. Препоруке бр. Р (2000)11 Комитета министара државама чланицама о акцији против трговине људима у сврху сексуалне експлоатације.
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органа89, усвојити образовне, социјалне или културне и друге мере90 и именовати
националне известиоце као независне органе, који би у свом фокусу искључиво
имали трговину људима91.
Представљени међународни документи показују да се у међународном праву,
када је реч о проституцији, правна регулатива и стандарди постепено изграђују,
и то од општих антидискриминационих одредби до одредби које се непосредно
односе на проституцију и правни положај жена у проституцији. Ови документи
представљају полазиште за изградњу евентуалне будуће обавезујуће међународноправне регулативе која би се односила на проституцију.

4.1.7. Право на правично суђење
Право на правично суђење је процесно право. „Владавина права је од суштинског значаја за признавање и заштиту свих људских права” (Етински и Ђајић 2014,
456). Владавина права, која одликује демократско друштво, темељи се на праву на
правично суђење (Dikov and Vitkauskas 2012, 7). Кнежевић наводи да право на правично суђење „не представља самостално право, већ је то скуп посебних права и
процесних гаранција” (Кнежевић 2004, 208). Не можемо се сложити с Кнежевићем
у делу да право на правично суђење „не представља самостално право”, напротив
оно јесте самостално право које ужива заштиту пред Европским судом за људска
права. Право на правично суђење, како наводи Кнежевић, обухвата скуп посебних
права и процесних гаранција који су од непосредног значаја за положај жена у
проституцији у судском поступку, што за крајњи циљ треба да има доношење законите и правичне судске одлуке у судским поступцима који се воде против њих.
Поштовање овог принципа с аспекта жена у проституцији је од изузетног значаја,
посебно у државама које прихватају прохибиционистички приступ у регулисању
проституције.
Право на правично суђење признато је у правно обавезујућим и правно необавезујућим међународним документима. Гарантовано је Универзалном декларацијом, МПГПП, Европском конвенцијом и Повељом Европске уније.

89

Чл. 9. ст. 5. Палермо протокола.

90

Чл. 9. ст. 5. Палермо протокола и чл. 5. Конвенције Савета Европе о борби против трговине људима.

91

Чл. 29. Конвенције Савета Европе о борби против трговине људима.
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Европском конвенцијом установљен је Европски суд за људска права.92 „Право
на правично суђење је lex specialis, јер се не односи на сва права и слободе гарантоване Европском конвенцијом, већ само на грађанска права и кривичне оптужбе
и јер специфицира државни орган који пружа заштиту, дакле тражи да то буде
једино суд” (Етински и др. 2017, 485).
Европски суд за људска права је у више својих одлука93 потврдио да се на прекршајни поступак примењују процесне гаранције предвиђене одредбом чл. 6. Европске конвенције (Јеличић 2018, 230), што значи да се и на окривљене у прекршајном
поступку примењују стандарди који се примењују на окривљене у кривичном поступку. Наиме, Европски суд за људска права „већи значај придаје истраживању
природе дела и да ли је запрећена казна по озбиљности кривична санкција, а мање
како је то дело квалификовано националним правом” (Етински и др. 2017, 486).
Свако има потпуно једнако право на правично јавно суђење пред независним и
непристрасним судом који ће одлучити о његовим правима и обавезама, и о основаности сваке кривичне оптужбе против њега.94 Право на суд је „кључно право
у снопу права која чине право на правично суђење”, јер је „суд први заштитник
права и правде” (Етински и Ђајић 2014, 456). Владавина права је незамислива без
независног и непристрасног суда (Ibid.). Независност суда, између осталог, цени
се према критеријума као што су начин именовања судија, дужина трајања судијског мандата, услови вршења судијске функције, постојање јемстава која штите од

92

Чл. 19. Европске конвенције.

93

Пресудом Engel и остали против Холандије од 8. јуна 1976. године, Европски суд
за људска права је поставио критеријуме по којима се кривичним делом сматра и оно противправно дело које према унутрашњем праву није прописанo као
кривично дело. Преузето 26. маја 2020. са https://hudoc.echr.coe.int/tur#{%22item
id%22:[%22001-57479%22]}. Исте критеријуме можемо видети и у накнадно донетим пресудама Европског суда за људска права, од којих смо издвојили неколико.
Cambell and Fell против Уједињеног Краљевства од 28. јуна 1984. године. Преузето 26. маја 2020. са https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-57456%22]}.
Philips против Уједињеног Краљевства од 5. jула 2001. године. Преузето 26. маја 2020.
са https://rm.coe.int/09000016806ebe19.
Grande Stevens и остали против Италије од 4. марта 2014. године. Преузето 26. маја
2020. са https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-141794%22]}.
Maresti против Хрватске од 25. јуна 2009. године. Преузето 26. маја 2020. са https://
hudoc.echr.coe.int/fre#{%22fulltext%22:[%22Maresti%20v%20Croatia%22],%22docu
mentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22item
id%22:[%22001-93260%22]}.

94

Чл. 10. Универзалне декларације; чл. 14. ст. 1. МПГПП; чл. 6. ст. 1. Европске конвенције
и чл. 47. ст. 2. Повеље ЕУ.
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спољних притисака (Етински и др. 2017, 486–487). Непристраност суда подразумева одсуство пристрасности или предрасуда.
Претпоставка невиности окривљеног подразумева да се свако ко је оптужен за
кривично дело има сматрати невиним док се у складу са законом његова кривица
не докаже на јавном претресу на којем је имао сва јемства потребна за одбрану.95
Оно гарантује и да нико не може бити осуђен за дела или пропуштања која нису
била прописана као кривично дело по унутрашњем или међународном праву у
време када су почињена, нити било коме може бити изречена тежа казна од оне
која се могла применити у време када је кривично дело почињено.96
Сваком се јемчи право на слободу и безбедност личности.97 С аспекта жена у
проституцији то је значајна гаранција, јер осигурава да ниједно лице, па тако ни
жена у проституцији, не може бити произвољно ухапшено или притворено. Лице
се може лишити слободе само из разлога и у поступку који је предвиђен законом.98
Приликом хапшења свако ухапшено лице обавештава се о разлозима хапшења, а
у најкраћем року обавештава се писменим путем и о свакој оптужби која је подигнута против њега.99 Сваком лицу које је ухапшено или притворено због кривичног
дела или прекршајног дела, јемчи се да ће у најкраћем року бити одведено судији
или другој власти овлашћеној да врши судске функције, те да ће у разумном року
бити осуђено или ослобођено. Притварање лица које чека суђење није обавезно,
али пуштање на слободу може бити условљено гаранцијима које обезбеђују долазак лица на претрес, као и свим другим радњама поступка. Притварање лица је
могуће и ради извршења пресуде.100 Свако лице које је лишено слободе услед хапшења или притвора има право на жалбу суду како би се одлучивало о законитости
притвора и наредило пуштање на слободу ако притвор није заснован на закону.101
Лице које је жртва незаконитог хапшења или притвора има право на накнаду
штете од државе.102

95

Чл. 11. ст. 1. Универзалне декларације; чл. 14. ст. 2. МПГПП; чл. 6. ст. 2. Европске конвенције и чл. 48. Повеље ЕУ.

96

Чл. 11. ст. 2. Универзалне декларације; чл. 7. Европске конвенције и чл. 49. Повеље ЕУ.

97

Чл. 9. ст. 1. МПГПП.

98

Чл. 9. ст. 1. МПГПП.

99

Чл. 9. ст. 2. МПГПП.

100

Чл. 9. ст. 3. МПГПП.

101

Чл. 9. ст. 4. МПГПП.

102

Чл. 9. ст. 5. МПГПП.
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Негативан однос друштва према проституцији, а самим тим и према женама
у проституцији, указује на значај гаранције да се с лицем које је лишено слободе
поступа хумано и с поштовањем његовог достојанства,103 када се поступак води
против жене у проституцији.
Један од важних стандарда јесте обавеза државе да, осим у посебним случајевима, обезбеди одвајање окривљених лица од осуђених лица и њихово подвргавање
посебном третману који одговора њиховом положају неосуђиваних лица.104
Свако лице које је оптужено за кривично делo и прекршајно дело има правo да:
1) буде обавештено у најкраћем року и на језику који разуме и у појединостима о
природи и разлозима оптужбе која је подигнута против њега105; 2) добије довољно
времена за припремање одбране и да општи с браниоцем ког је изабрало106; 3) да
му буде суђено без великог закашњења107; 4) да присуствује расправи, да се само
брани или да има браниоца којег је изабрало, а ако нема браниоца, да буде обавештено о свом праву да га има, и сваки пут када интереси правде то захтевају, да
му се додели бранилац по службеној дужности бесплатно ако нема могућност да
га награди108; 5) да саслуша или да предложи да други саслушају сведоке оптужбе,
као и да издејствује долазак и саслушање сведока одбране под истим условима,
као и сведока оптужбе109; 6) да добије бесплатну помоћ тумача ако не разуме или
не говори језик на којем се води расправа110 и 7) да не буде принуђено да сведочи
против самог себе или да призна кривицу111.
Право лица да добије довољно времена за припремање одбране спречава да
судови спроведу суђење на брзину и онемогуће лицу да се ваљано брани (Слијепчевић 2010, 217).
Право лица да присуствује расправи, да се само брани или да има браниоца
којег је изабрало, а ако нема браниоца, да буде обавештено о свом праву да га има,
и сваки пут када интереси правде то захтевају да му се додели бранилац по слу-

103

Чл. 10. ст. 1. МПГПП.

104

Чл. 10. ст. 2. (а) МПГПП.

105

Чл. 14. ст. 3. тач. а) МПГПП и чл. 6. ст. 3. тач. а) Европске конвенције.

106

Чл. 14. ст. 3. тач. б) МПГПП и чл. 6. ст. 3. тач. б) Европске конвенције.

107

Чл. 14. ст. 3. тач. ц) МПГПП.

108

Чл. 14. ст. 3. тач. д) МПГПП и чл. 6. ст. 3. тач. ц) Европске конвенције.

109

Чл. 14. ст. 3. тач. е) МПГПП и чл. 6. ст. 3. тач. д) Европске конвенције.

110

Чл. 14. ст. 3. тач. ф) МПГПП и чл. 6. ст. 3. тач. е) Европске конвенције.

111

Чл. 14. ст. 3. тач. г) МПГПП.
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жбеној дужности бесплатно ако нема могућност да га награди – јесу права која
„представљају важан елемент права на одбрану” (Ibid.). У складу с наведеним правима, домаће власти приликом одлучивања о томе да ли треба да одобре бесплатну
правну помоћ „морају узети у обзир средства којима оптужени располаже, као и
интерес правде и сложености предмета као тежине могуће санкције” (Ibid.).
Право лица да саслуша или да предложи да други саслушају сведоке оптужбе,
као и да издејствује долазак и саслушање сведока одбране под истим условима,
као и сведока оптужбе, обезбеђује равноправност странака у судском поступку.
Поштовање принципа „једнакости оружја” подразумева „да стране у спору имају
једнак процедурални положај током суђења и да имају једнак положај приликом
изношења одбране или оптужбе” (Правично суђење 2000, 109). То је значајна гаранција о којој судови морају водити рачуна у поступцима против жена у проституцији, те обезбедити да жена у проституцији буде током целог судског поступка у
једнаком процесном положају са супротном страном.
Свако лице које буде проглашено кривим за извршено кривично и прекршајно дело има право да затражи да, у складу са законом, виши суд испита одлуку о
кривици и пресуди.112 Кнежевић наводи да „интереси законитости, правилности
поступања суда, али и правичности, налажу постојање права на иницирање поступка преиспитивања чињеничне и правне утемељености донете пресуде” (Кнежевић 2004, 228).
Ако коначно изречена кривична пресуда касније буде поништена или ако буде
дато помиловање због тога што новооткривена чињеница доказује да се радило о
судској грешци, лице ће добити обештећење сходно закону, уколико се не докаже
да је оно у потпуности или делимично криво за неблаговремено откривање непознате чињенице.113
Начело забране поновног суђења (ne bis in idem) произилази из интереса правне сигурности и подразумева да нико не може бити гоњен или кажњен због кривичног дела у вези с којим је већ био ослобођен кривице или осуђен правоснажном
пресудом према закону и у кривичном поступку друге земље.114
Казнени режим у складу с међународним правним стандардом право на правично суђење подразумева да поступак с осуђеницима има за главни циљ њихово

112

Чл. 14. ст. 5. МПГПП.

113

Чл. 14. ст. 6. МПГПП.

114

Чл. 14. ст. 7. МПГПП и чл. 50. Повеље ЕУ.
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поправљање и социјалну рехабилитацију.115 Према овој гаранцији, у државама у
којима је бављење проституцијом забрањено, сврха казни које се изричу женама у
проституцији треба да буде излазак жене из проституције, ресоцијализација и интеграција у друштвену средину. Изречене казне такође не смеју бити несразмерне
кривичном делу и прекршају,116 него „морају бити пропорционалне тежини кривичног дела и околностима везаним за учиниоца” (Правично суђење 2000, 158).
Судови у поступцима који се воде против жена у проституцији приликом одмеравања казни посебно треба да воде рачуна о личним, породичним и имовинским
околностима везаним за жене у проституцији те да, уз правилну оцену, изрекну
одговарајућу казну.

115

Чл. 10. ст. 3. МПГПП.

116

Чл. 49. ст. 3. Повеље ЕУ.
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5. ПРОСТИТУЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Проституција у Републици Србији је централни део рада, који је подељен на
два дела, теоријски и емпиријски.
На почетку теоријског дела истраживали смо друштвени положај жена у Србији, јер смо желели да утврдимо колико сам друштвени положај жена доприноси
чињеници да проституција буде „женско занимање”. Затим су представљени резултати анализе правних прописа релевантних за проституцију и правни положај
жена у проституцији у Републици Србији. Посебна пажња посвећена је правном
положају жена у проституцији и узроцима уласка жена у проституцију, како би се
у будућности на означене узроке деловало и предупредило „опредељивање” жена
за бављење проституцијом. С обзиром на то да је проституција као тема заступљена у штампаним медијима, анализирали смо и то како је проституција представљена у штампаним медијима у Србији.
Други, емпиријски део, садржи резултате истраживања правног положаја жена
у проституцији у Републици Србији.

5.1. ДРУШТВЕНИ ПОЛОЖАЈ ЖЕНА У СРБИЈИ
Истраживање проституције у Србији с родног аспекта захтева да се истражи
друштвени положај жена у односу на друштвени положај мушкараца у Србији.
Пажња ће бити усмерена превасходно на образовање, запошљавање и економски положај жена у Србији, зато што жене улазе у проституцију ради остваривања
прихода.
Најчешће већ одабир одређеног образовања усмерава жену и мушкарца ка
области у којој ће радити. Када је у питању средњошколско образовање у Србији,
опште образовање, односно гимназију, чешће завршавају жене (58%) него мушкар75
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ци (42%). Више жена завршава и средње стручне четворогодишње школе (53%) у
односу на мушкарце (47%). Мушкарци су бројнији у областима образовања као
што су електротехника, машинство и обрада метала, геодезија и грађевинарство,
саобраћај, шумарство и обрада дрвета, геологија и рударство (Републички завод
за статистику 2017, 46).
Жене више уписују и завршавају високе школе и факултете. У 2016. години,
међу уписаним студентима било је 56% жена, а међу дипломираним студентима
58% жена. Међутим, мушкараца је више међу дипломираним студентима у области информатике и комуникационе технологије (74%), као и инжењерства, производње и грађевинарства (63%) (Ibid.).
Запосленост и остваривање прихода предуслов су за задовољавање животних
потреба и економске самосталности. Стопа запослености жена је 38,1%, док је стопа запослености мушкараца 52,8%. Ова разлика је мања када је реч о женама и
мушкарцима у браку: код жена износи 68%, а код мушкараца 64%. Највише је незапослених жена у узрасту од 15 до 24 године, чак 39,5%, док стопа незапослености
мушкараца овог узраста износи 32,2%. Разлика у самозапослености је двоструко
већа у корист мушкараца: само 13% жена је самозапослено у односу на 28% мушкараца (Ibid., 62). За „занимање” домаћице 20 пута чешће се „опредељују” жене него
мушкарци (Благојевић Хјусон 2013, 69).
У Србији, у старосној категорији становништа од 15 до 64 године, 12% жена
ради краће од пуног радног времена у односу на 10% мушкараца. Међу запосленима који раде краће од пуног радног времена, 96% жена у поређењу са 4% мушкараца ради краће од пуног радног времена у случају када је разлог због ког се опредељују за непуно радно време брига о деци или неспособним одраслим лицима (Ibid.,
68). Овај податак указује на то да је брига о деци и другим члановима домаћинства
у Србији женина „дужност”.
Жене у Србији су чешће финансијски издржавана лица него мушкарци (Благојевић Хјусон 2013, 69), а као запослене остварују 8,7% нижу зараду него мушкарци. Платни јаз још је већи у корист мушкараца када се зараде анализирају према
степену образовања или занимањима. Платни јаз износи 22,4% када су у питању
жене и мушкарци без школе, непотпуне основне школе или основног образовања,
15% износи разлика у платама између жена и мушкарца са средњим образовањем,
а 17,8% разлика у платама између жена и мушкараца с високим образовањем, магистарским или докторским студијама (Ibid., 82). У зависности од врсте занимања,
платни јаз варира у корист мушкараца, те тако међу административним радницима износи 3%, међу инжењерима, стручним сарадницима и техничарима 16,1%, а
међу занатлијама и сродним занимањима чак 30,6% (Ibid.).
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Осим што су чешће незапослене и мање зарађују у поређењу с мушкарцима,
жене у Србији се сусрећу са сексуалним уценама приликом добијања, задржавања
посла, као и у случајевима напредовања на послу (Благојевић Хјусон 2013, 191).
Сексуалне уцене жена у пословној сфери нарушавају психички и физички интегритет жена и угрожавају њихово достојанство. У складу с наведеним, закључујемо да у Србији, када су у питању добијање и задржавање посла, те напредовање у каријери, за жене не важе исти критеријуми као за мушкарце. Испуњавање
„додатних”, омаловажавајућих захтева који се ставаљају пред жене како би биле у
могућности да обезбеде приход од рада – у супротности је с људским правима и
основним слободама. Истовремено, то значи да ће се жена која не подлегне сексуалним уценама суочити с последицом губитка посла која жену неминовно води у
сиромаштво.
Власништво такође указује на економске неједнакости између мушкараца и
жена у Србији. Мушкарци су много чешће власници непокретне имовине и аутомобила него жене у Србији (Ibid., 76). Међутим, жене су чешће сувласнице него
мушкарци, што показује да „долази до постепеног трансфера власништва у корист
изједначавања жена и мушкараца, и да се тај процес одвија кроз пораст категорије
сувласништва” (Ibid.). Благојевић Хјусон увиђа да ове разлике проистичу из разлика у наслеђивању и разлика у регистровању власништва (Ibid.).
Мушкарци у Србији чешће него жене имају кредите и уштеђевину (Ibid., 77)
што је још један показатељ бољег економског положаја мушкараца у односу на
жене у Србији. Ти подаци нам говоре и да „овај вид послова „природно” припада
мужу, „глави породице” и да жена не треба да се „меша” у ову врсту „мушког” посла (Петрушић 2010, 174).
На економски положај жена посредно утиче и обавеза старања о другим члановима породице. Када је реч о старању о другим члановима породице, друштво
у Србији очекује да жена преузме улогу старатељке (Ibid., 194), што је показао и
већ наведени податак да се 96% жена опредељује за непуно радно време у случају
да је потребно бринути се о деци или старијим члановима породице. Локар у том
погледу наводи да мајчинство представља „један од ограничавајућих фактора за
жене на тржишту рада” (Локар 2007, 12). Благојевић Хјусон истиче да је посебно
уочљиво да се старање везује за женски род када је реч о самохраним родитељима. У 80% случајева у Србији самохрани родитељи су жене. Жене као самохрани
родитељи „тешко или никако остварују право на алиментацију, а с друге стране
институционално окружење не пружа скоро никакву заштиту или помоћ” (Благојевић Хјусон 2013, 196). У оваквој ситуацији жене остају остављене да се саме боре
за себе и децу, а то значи да саме обезбеде материјална средства за издржавање, да
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саме подижу и школују децу, што представља огроман терет за жену. Немогућност
остваривања алиментације још је један чинилац који озбиљно угрожава егзистенцију жене и деце, што захтева да жена додатно исцрпљује своје ресусрсе како се не
би суочила са сиромаштвом.
Постојање строго дефинисаних родних улога потврђује и истраживање о коришћењу времена. Жене, без обзира на то да ли су запослене или не, двоструко више
раде у домаћинству од мушкараца. То значи да запослене жене након плаћеног
рада код куће започињу „другу смену”, која се огледа у неплаћеном раду. Жене на
кућним пословима проводе око четири и по сата, а мушкарци око два сата (Републички завод за статистику 2017, 96).
Дискриминација жена, родна хијерархија, маргинализација жена и структурална родна неједнакост узрок су и насиља над женама (Петрушић и др. 2015, 48).
Истраживања спроведена у Србији показала су да је породично насиље широко
распрострањено (Петрушић и др. 2018, 17). „Најчешће жртве насиља у породици су жене свих старосних категорија” (Ibid., 11). Материјална ситуација је битан
фактор и када је у питању повод за насиље. Жене које су биле жртве насиља у
породици као најчешћи повод за насиље наводе свађе око новца, а затим неслагање с родитељима једног од партнера, свађе у вези с децом, алкохолизам супруга и
љубомору (Ibid.). Као жртве насиља у породици, жене нису изложене само једном
облику насиља, него се најчешће ради о повезаности физичког с психичким или
сексуалним насиљем или свих облика заједно. Учиниоци су, поред мужева, одрасли синови, свекар, свекрва и др. (Ibid.). Ова истраживања откривају непосредну
везу породичног насиља с недостатком материјалних средстава, који се сматрају
кључним разлогом за улазак жене у проституцију.
Већа незапосленост жена, нижа зарада коју жене остварују у односу на мушкарце, препреке које наилазе на послу, немогућност остваривања кредита, ређе
поседовање уштеђевине, власништво над некретнинама и аутомобилима у корист
мушкараца, те, с друге стране, живот с насиљем у породици због недостатка материјалних средстава, као и очекивања да се жена стара о другим члановима породице без помоћи и подршке, јесу фактори који показују да је друштвени положај
жена лошији у поређењу с друштвеним положајем мушкараца у Србији. Жене у
Србији сусрећу се с препрекама које не стоје пред мушкарцима, а које формирају
родне улоге и родни стереотипи.
Анализирани подаци указују и да је српско друштво изразито патријархално
са строго дефинисаним родним улогама и укорењеним родним стереотипима које
озбиљно доводе у питању економски положај и егзистенцију жена. Жене су „ограничене на приватни простор, породични свет у оквиру дома, на децу и послове
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у домаћинству” (Жунић 2007, 110). Управо традиционалне родне улоге и родни
стереотипи формирају неповољан економски положај жена, који поједине жене
у Србији примора на улазак у проституцију. Проституција, означена као „женска
професија”, при томе „гута” идентитет жена представљајући их као неморалне
жене које „желе” да се баве проституцијом како би „лако и брзо” зарадиле новац.
Оваквим, неаругментованим тврдњама избегава се суочавање с неопходношћу
деконструкције родних улога и стереотипа који представљају највећу препреку
женама у Србији до достизања пуне равноправности с мушкарцима. Према томе,
све док у друштву у Србији не дође до промена које ће омогућити женама да буду
равноправне с мушкарцима, проституција има све претензије да остане „женска
професија”.

5.2. ПРАВНИ ОКВИР РЕЛЕВАНТАН ЗА ПРОСТИТУЦИЈУ
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
У делу Правни оквир релевантан за проституцију у Републици Србији нормативно правном методом анализираће се правни прописи који чине правни оквир
релевантан за проституцију у Републици Србији.
Проституција је у Републици Србији регулисана ЗЈРМ РС, у складу са чијим
одредбама, које ће бити предмет анализе, одавање проституцији представља прекршај против јавног реда и мира. Предмет анализе биће и одредбе Закона о прекршајима које уређују прекршајни поступак.117
Осим актуелног законoдавства, анализираћемо научну и стручну литературу о
проституцији, која, уз правну регулативу, омогућава да се створи потпуна слика о
проституцији у Републици Србији.

5.2.1. Проституција као прекршај против јавног реда и мира
Дана 5. фебруара 2016. године у Републици Србији ступио је на снагу ЗЈРМ
РС, који је донео измене у законском регулисању проституције. Проституција је
у овом Закону дефинисана као пружање сексуалних услуга уз накнаду која може
бити у новцу или у другој вредности.118 Према ЗЈРМ РС инкриминисана су три

117

„Сл. гласник РС”, бр. 65/2013 и 13/2016 – одлука УС. У даљем тексту: ЗП РС.

118

Чл. 3. ст. 1. тач. 15. ЗЈРМ РС.
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облика понашања: одавање проституцији, коришћење услуга проституције и уступање просторија ради проституције.119
До доношења актуелног ЗЈРМ РС није било инкриминисано коришћење услуга проституције. На измену законског решења, у погледу инкриминисања и корисника услуге проституције, пресудно је утицала активност мреже „Жене против
насиља”.120 Наиме, у првобитном Предлогу актуелног Закона о јавном реду и миру
из 2016. године121 било је предложено кажњавање лица која се одају проституцији,
као и лица која уступају просторије ради проституције. Истоветно законско решење било је садржано у ЗЈРМ од 1992. године, тада на снази. Мрежа „Жене против
насиља”, након увида у Предлог, упутила је „Апел против одредбе о кажњавању
жена и деце купљених у проституцији у Предлогу закона о јавном реду и миру”
(Мрежа „Жене против насиља” 2015) Женској парламентарној мрежи. У Апелу,
Мрежа „Жене против насиља” позвала је чланице Женске парламентарне мреже да
преиспитају одредбу члана 16. Предлога ЗЈРМ РС којом је прописано кажњавање
лица која се баве проституцијом, а којом су такође прописане и више казне у односу на казне у закону који је био на снази. Мрежа „Жене против насиља” у Апелу
је истакла да овакво законско решење доприноси кажњавању најрањивијих, али
исто тако и да одобрава сексуално искоришћавање жена и деце. Од чланица Женске парламентарне мреже затражено је да се заложе за декриминализацију лица
која се баве проституцијом, те да се пропише кажњавање лица која користе услуге
проституције. Након Апела, поједине народне посланице и посланици поднели су
амандмане за кажњавање корисника с којима се сложио и министар унутрашњих

119

„Ко се одаје проституцији, користи услуге проституције или уступа просторије ради
проституције – казниће се новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара или казном
затвора од 30 до 60 дана.” (чл. 16. ст. 1. ЗЈРМ).

120

Мрежу „Жене против насиља” чини савез више женских невладиних организације које се баве проблемом насиља над женама у Србији. Више видети на: https://www.
zeneprotivnasilja.net/.

121

Предлог Закона о јавном реду и миру – у даљем тексту: Предлог ЗЈРМ РС.
Као разлог за доношење ЗЈРМ у образложењу Предлога Закона о јавном реду и миру
наводи се да Закон о јавном реду и миру, који је на снази од 1992. године, није претрпео
значајније измене и допуне „које би адекватно пратиле захтеве времена и потребе праксе, настале промене у друштвеним односима и промене у нормативном уређењу у овој
области”. Више видети на: https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/040116/040116-vest15.
html.
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послова.122 Међутим, у ЗЈРМ РС су, ипак, остале и одредбе које прописују кажњавање лица која се одају проституцији (Павловић и Цветинчанин Кнежевић 2018,
47).
Према одредбама ЗЈРМ РС, проституција представља прекршај против јавног
реда и мира у случају одавања проституцији, ако се користи услуга проституције
или уколико се уступа просторија за вршење проституције.
Као што је већ наведено, у актуелном ЗЈРМ РС проституција је дефинисана
као пружање сексуалних услуга уз накнаду која може бити у новцу или у другој
вредности. У складу с дефиницијом, прекршај „одавање проституцији” требало
би да се сматра учињеним када неко лице пружи сексуалну услугу уз накнаду. Међутим, термин „одавање” ствара конфузију у тумачењу када се прекршај сматра
учињеним.
Коришћење термина „одавање” који је ушао у закондавство Србије након Другог светског рата у нескладу је са законском формулацијом проституције и уноси
недоумицу када ће се сматрати да је прекршај учињен. Термин „одавање” може
проузроковати да се жене у проституцији прекршајно санкционишу и када у конкретном случају није дошло до пружања сексуалне услуге у замену за новац или
другу вредност. Законска формулација „одавање проституцији” отвара могућност произвољног тумачења да ли је у конкретном случају учињен прекршај, што
оправдава бојазан да до кажњавања жена у проституцији може доћи и када прекршај није учињен, односно када сексуална услуга није ни пружена.
За постојање прекршаја, према законској дефиницији проституције, потребно
је да је сексуална услуга пружена уз надокнаду. Уколико се сексуална услуга пружи
без надокнаде, тада не постоји прекршај.
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Сви поднети амандмани односили су се на измену постојећег законског решења тако
што би се инкриниминисало коришћење услуга проституције с образложењем да ратификоване међународне конвенције Републику Србију обавезују да предузима мере
у циљу сузбијања проституције, јер проституција доводи до повећане трговине женама ради сексуалне експлоатације. Осим тога, подносиоци амандмана су изразили
уверење да ће прописивање коришћења услуга проституције имати за резултат смањивање проституције, као и да ова измена представља корак ка увођењу „шведског
модела” у борби против проституције у Републици Србији. Преузето 28. маја 2020.
са https://otvoreniparlament.rs/transkript/7328?page=21 и https://otvoreniparlament.rs/
transkript/7325?page=21. Дана 26. јануара 2016. године усвојен је ЗЈРМ РС. За ЗЈРМ РС
гласало је 158 народних посланика, 5 народних посланика је било против, док суздржаних народних посланика није било. Гласању нису присуствовала 84 посланика. Преузето 28. маја 2020. са https://otvoreniparlament.rs/akt/2685.
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Коришћење услуга проституције као прекршај постоји када лице користи сексуалне услуге лица које се одаје проституцији и за то пружи надокнаду у новцу или
у некој другој вредности. Као и код одавања проституцији, надокнада за пружену
сексуалну услугу представља конститутиван елемент овог прекршаја. Уколико надокнаде нема, нема ни прекршаја. Законодавац је пропустио да као прекршај пропише и случај када лице користи сексуалну услуга лица у проституцији уз обећање
да ће услугу платити, као и случај када друго лице изврши плаћање.123
Уступање просторија ради проституције као прекршај постоји када лице омогућава да се у његовим просторијама врши проституција.124 ЗЈРМ РС не дефинише
појам просторије, „па се према томе под тим појмом има подразумевати само „просторија” у грађевинско-функционалном смислу (затворен простор), а не и други
простор који припада даваоцу (на пример, не и шума, башта, шикара), без обзира
што се и такви простори могу налазити у државини тог лица” (Боснић и Грчић 1987,
49). У овом случају надокнада није конститутивни елемент бића овог прекршаја,
иако се уступање просторија ради проституције по правилу врши уз надокнаду
(Ibid.). Извршилац прекршаја не мора бити само власник просторије него то може
бити и друго лице које је овлашћено да располаже просторијом (Ibid.). У случају
да постоји сувласништво лица на просторији, извршилац прекршаја је сувласник
или сувласници за које у прекршајном поступку буде утврђено да су одговорни за
прекршај уступања просторије ради вршења проституције. Тежи облик овог прекршаја јесте уступање просторија малолетном лицу ради вршења проституције.125
ЗЈРМ РС прописује исте казне за лица која се одају проституцији, лица која
користе услуге проституције и за лица која уступају просторије ради проституције.126 Прописана је алтернативно казна затвора у трајању од 30 до 60 дана и новчана
казна која се креће у распону од 50.000,00 до 150.000,00 динара.127 Уколико се малолетном лицу уступа просторија ради проституције, прописана казна је затвор
од 30 до 60 дана.128 Имовинска корист прибављена учињеним прекршајем одузима
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Према КЗ Шведске ово се подводи под кривично дело куповина сексуалних услуга. Поглавље 6. чл.11. ст. 2 КЗ Шведске.
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Извршилац прекршаја када је у питању уступање просторија ради проституције и уступање просторија малолетном лицу ради проституције може бити и правно лице у складу с одредбама ЗП РС.

125

Чл. 16. ст. 2. ЗЈРМ РС.

126

Чл. 16. ст. 1. ЗЈРМ РС.

127

Чл. 16. ст. 1. ЗЈРМ РС.

128

Чл. 16. ст. 2. ЗЈРМ РС.
82

Положај жена у проституцији у Републици Србији

се.129 ЗЈРМ РС прописује кажњавање свих учесника у проституцији, док међународни стандарди који се изграђују на пољу проституције и искуство држава које су
успеле да смање обим проституције показују да је потребно утицати на потражњу,
те кажњавање усмерити према корисницима, чија потражња формира понуду у
проституцији.
Законодавац је прописао једнаке казне за учествовање у проституцији за све
учеснике у проституцији, из чега се може закључити да је његов став да сви учесници треба да сносе подједнаку одговорност. Овакво законско решење показује
то да законодавац није имао у виду разлоге због којих жене улазе у проституцију
да би пружале услуге проституције, као ни разлоге због којих мушкарци користе
услуге проституције. Законодавац је пропустио да сагледа и њихов положај као
учесника у проституцији.
У пракси, жене у проституцији баве се проституцијом из нужде, у циљу стицања зараде за основне животне потребе (Павловић и Цветинчанин Кнежевић 2018,
80), док мушкарци који купују сексуалне услуге у томе виде пре свега задовољство.130 Лица која издају просторије ради вршења проституције најчешће то раде за
надокнаду, те остварују финансијску добит, користећи неповољан правни положај
жена у проституцији. Имајући у виду разлоге за улазак жена у проституцију, ако је
законодавац већ остао код прохибиционистичког модела, било је потребно да пропише блаже казне за лица која се одају проституцији у односу на лица која користе
услуге проституције и лица која уступају просторије ради проституције.
На основу анализираног законског решења, недвосмислено се може закључити
да је законодавац остао при уверењу да се прохибиционистичким моделом регулисања проституције може постићи успех у сузбијању проституције. Ако се има у
виду да цена сексуалне услуге у уличној проституцији износи 1.000,00–1.500,00 динара (Жикић 2008, 113–114),131 неоправдано је очекивати да ће жене у проституци-
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Чл. 26. ЗЈРМ РС.

130

Мотиве који наводе мушкарце да купују сексуалне услуге истраживале су Гордана
Стојаковић и Тамара Петровић Ранитовић (Стојаковић и Петровић Ранитовић 2013,
84–85).

131

Павловић и Цветинчанин Кнежевић су на основу изјава жена у проституцији датих
у прекршајним поступцима током 2016. године, израчунале да цена оралног секса у
просеку износи 1.421,00 динара, док је просечна цена класичног секса 1.859,00 динара
(Павловић и Цветинчанин Кнежевић 2018, 65 и 66).
Увидом у правоснажне пресуде за прекршај проституције Прекршајног суда у Београду
у 2016, 2017. и 2018. години дошли смо до сазнања да поједине жене у проституцији
сексуалну услугу пружају и за један хамбургер!
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ји моћи да плате високе износе прописаних новчаних казни. Законодавац је, поред
високе новчане казне за одавање проституцији, прописао и одузимање имовинске
користи,132 што је с аспекта жена у проституцији апсурдна ситуација. Жени се одузимају новчана средства за преживљавање, а истовремено изриче висока новчана
казна. Овакво законско решење жену неминовно враћа у проституцију како би
зарадила новац да плати изречену новчану казну. Осим одузимања имовинске користи, уз казну се може изрећи и заштитна мера одузимања предмета133, што су
најчешће кондоми и картице за мобилне телефоне (Барош и др. 2015, 43; Павловић
и Цветинчанин Кнежевић 2018, 73). Одузимањем кондома, жене у проституцији
које немају здравствену заштиту излажу се ризику од полно преносивих болести
и нежељене трудноће.
Актуелно законско решење јасно показује да законодавац суштински не разуме
разлоге за улазак жена у проституцију, положај жена у проституцији, те да ни мере
за сузбијање проституције не могу имати позитиван учинак у пракси.
Кажњавање жена у проституцији до сада није дало резултате ни на пољу превенције, ако се има у виду податак да 80% жена кажњених због бављења проституцијом чине повратнице (Стојаковић и Петровић Ранитовић 2013, 52). Узимајући
у обзир наведени податак, не може се пуно очекивати ни од високих новчаних
казни, када је у питању постизање резултата на пољу превенције. Висок проценат
жена које се вишеструко кажњавају због проституције, наводи на закључак да се
жене у проституцију враћају зато што не виде могућност да се баве неким другим
занимањем, односно не виде своју будућност изван проституције.
У складу с актуелним ЗЈРМ РС, корисници сексуалних услуга подлежу прекршајном санкционисању. Међутим, постоје два разлога због којих они неће бити у
већем броју санкционисани.
Први разлог је сам начин на који је прописана прекршајна одговорност корисника сексуалних услуга. ЗЈРМ РС прописује „ко користи”, што ће у пракси бити
тешко доказати, осим ако корисник не буде затечен на лицу места са женом у проституцији.134 Осим тога, проблем у идентификовању купаца сексуалних услуга
представља то што жене у уличној проституцији немају никакве податке о кориснику с којим најчешће проведу само пола сата. Законодавац је уместо израза „ко
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Чл. 26. ЗЈРМ РС.

133

Чл. 25. ЗЈРМ РС.

134

Анализа осуђујућих пресуда за прекршај проституције у 2016. години у Републици Србији показала је да су купци осуђени само у случају када је дошло до извршења дела,
што потврђује сам навод (Павловић и Цветинчанин Кнежевић 2018, 70).
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користи” могао употребити термин „ко тражи”, који би у пракси олакшао државним органима да прекршајно санкционишу кориснике сексуалних услуга.135
Други разлог лежи у чињеници да полиција од увођења коришћења услуге проституције, као нове прекршајне инкриминације, до сада није показивала веће ангажовање у овој области.136 Полиција је жену најчешће приводила само зато што
се налазила на месту где се окупљају жене у проституцији (Барош и др. 2015, 42),
а не док је пружала услугу кориснику, те постоји сумња да ће сада посезати за тражењем корисника сексуалних услуга, које треба затећи док користе услугу жене у
проституцији.
С аспекта жена у уличној проституцији битно је уочити разлику коју законодавац прави у формулацији проституције као прекршаја, када наводи да ће бити
кажњен „ко се одаје проституцији” и „ко користи услуге проституције”. Жене у
уличној проституцији своје услуге нуде јавно, што уз неодређену формулацију
прекршаја „одавање проституцији” припадницима полиције омогућава њихово
привођење и када није дошло до пружања сексуалне услуге уз накнаду. Корисници
услуге проституције не користе јавно, него у затвореним просторима, аутомобилима паркираним на непрометним местима, што отежава њихово проналажење.
Формулација одредбе којом се регулише проституција говори у прилог томе да
жене у уличној проституцији и мушкарци као корисници услуга проституције
приликом примене законске одредбе неће бити у једнаком положају. Жена ће бити
приведена и ако се само налази на месту на којем се окупљају жене у проституцији, док мушкарац који се налази на том истом месту неће бити приведен. Полицији ће бити много једноставније да ефикасност на пољу сузбијања проституције, као и до сада, покаже привођењем жена у проституцији. Судовима ће такође
бити једноставније да осуде жене у проституцији јер се као доказ да се жена „одаје
проституцији” прихвата навод полиције да је приведена на месту где се окупљају
жене у проституцији и/или да су код жене пронађени кондоми (Ibid.). Ово је про135

Овакву формулацију садржи чл. 12. ст. 1. Предлога ЗППЈРМ Републике Хрватске који је
представљен 2012. године.

136

Да се ни у будућности не може очекивати веће ангажовање полицијских службеника, закључује се из саопштења Полицијског синдиката под називом „О легализацији
проституције – отворено”, које је објављено у септембру 2018. године на порталу Полицијског синдиката (http://www.sindikatpolicije.org/o-legalizaciji-prostitucije-otvoreno/),
у ком се предлаже легализација проституције како би, између осталог, полицијски
службеници „били увелико ослобођени бесмислене активности сузбијања нелегалне
проституције”. Навод из саопштења недвосмислено говори да полицијски службеници
који су припадници полицијског синдиката немају мотивацију за ангажовање на пољу
сузбијања проституције.
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тивзаконито поступање јер стајање на месту где се обично окупљају жене које се
баве проституцијом и/или поседовање кондома не може представљати извршење
прекршаја без доказа да је сексуална услуга уз накнаду пружена. При томе треба
имати у виду да је покушај извршења прекршаја кажњив само уколико је то посебно прописано137, што није случај код прекршаја „одавање проституцији”. Међутим,
неадекватна законска формулација у пракси доводи до тога да се жене у проституцији кажњавају и када до извршења прекршаја заправо није ни дошло (Павловић
и Цветинчанин Кнежевић 2018, 70).
За разлику од жена у проституцији, које се кажњавају и када није дошло до
пружања сексуалне услуге за накнаду, мушкарцима као корисницима постојећа законска формулација иде у корист. Прекршајни поступак против њих биће покренут само када буду затечени у коришћењу сексуалних услуга жена у проституцији,
што им омогућава да и даље остану „невидљиви” учесници у проституцији.
На основу анализе законског решења проституције, остављајући по страни недостатке на које је указано, закључује се да је актуелно законско решење само једним делом и то оним који се односи на прописивање кажњавања корисника и лица
која уступају просторије ради проституције у складу с постојећим међународним
стандардима. Прописивање кажњавања корисника услуга проституције уз све наведене недостатке представља поштовање међународног стандарда у складу с којим се репресивне мере у правном регулисању проституције усмеравају ка кажњавању корисника услуга проституције. Поред тога, актуелни прохибиционистички
модел регулисања проституције у Србији прати међународни стандард према ком
проституција не може представљати легалну делатност.138 Међутим, кажњавање

137

Чл. 16. ЗП РС.
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У већ претходно поменутом саопштењу Полицијског синдиката под називом „О легализацији проституције – отворено”, Полицијски синдикат се, супротно постојећим
међународним стандардима, залаже за легализацују проституције јер је, како се наводи
у саопштењу, проституција у „демократским друштвима одавно легализована”. У саопштењу се посебно наглашава да би легализацијом проституције жене имале здравствено осигурање и пензијски стаж, а држава убирала порез, што је по мишљењу чланова
Полицијског синдиката решење које би свим странама одговарало. Полицијски синдикат се у саопштењу позива и на законска решења из прошлог века у складу с којим
су жене у проституцији биле обавезне да иду на лекарске прегледе, што је противно
зајемченим правима и основним слободама, те представља вид дискриминације жена
у проституцији у односу на кориснике услуга проституције. Предлози о законском регулисању проституције какво је дато у саопштењу изазивају бојазан с обзиром на то да
долазе од припадника Министарства унутрашњих послова, а уочљиво је да су дати без
брижљиве анализе положаја свих учесника у проституцији и без било какве анализе
резултата које је предложено решење дало у државама у којима је на снази.
86

Положај жена у проституцији у Републици Србији

лица која се баве проституцијом у супротности је међународним стандардима који
се постепено изграђују, а који налажу њихову декриминализацију139, јер ојачава
стигматизацију жена у проституцији која води кршењу њихових људских права
и основних слобода (Global Network of Sex Work Projects, 2). Стога је потребно да
законодавац одговарајућим изменама закона декриминализује лица која се баве
проституцијом.

5.2.2. Начела и стандарди правичног суђења у прекршајном
поступку
Појам прекршаја, услови за прекршајну одговорност, услови за прописивање и
примену прекршајних санкција, систем санкција, прекршајни поступак, поступак
извршења одлука – уређују се ЗП РС.140 ЗП РС одређује прекршај као „противправно дело које је законом или другим прописом надлежног органа одређено као прекршај и за које је прописана прекршајна санкција”.141 Прекршајни поступак није
у потпуности уређен ЗП РС, него се на прекршајни поступак примењују одредбе
Законика о кривичном поступку142 ако ЗП РС или другим законом није другачије
одређено.143
У ЗП РС зајемчена су права и процесне гаранције којима се операционализује
право на правично суђење, а која скупа треба да резултирају правичним прекршајним поступком.
Начело законитости у прописивању прекршаја и прекршајних санкција подразумева да нико не може бити кажњен за прекршај, нити се према њему могу
применити друге прекршајне санкције, ако то дело пре него што је било извршено
није било законом, или на закону заснованом пропису предвиђено као прекршај и
за које законом или другим на закону заснованом пропису, није прописано којом
врстом и висином санкције учинилац прекршаја може бити кажњен.144
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Више видети о томе у делу Међународни правни оквир сузбијања проституције.
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Законик о кривичном поступку („Сл. гласник РС”, бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012,
32/2013, 45/2013 и 55/2014). У даљем тексту: ЗКП РС.
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Начело ne bis in idem, забрана поновног суђења у истој ствари, јесте начело прекршајног поступка према коме се никоме не може поново судити, нити му може
поново бити изречена прекршајна санкција за прекршај о коме је правоснажно
одлучено у складу са законом.145 Такође, против учиниоца који је у кривичном поступку правоснажно оглашен кривим за кривично дело које обухвата и обележја
прекршаја, не може се за тај прекршај покренути поступак, а ако је покретнут или
је у току, не може се наставити и довршити.146 Међутим, како наводи Ристивојевић,
нису ретки случајеви у пракси да се против учиниоца казненог дела води кривични поступак, те да се након његовог окончања покрене прекршајни поступак за
исто дело (Ристивојевић и Милић 2018, 99).
Начело законитости147 основно је процесно начело ЗП РС, које осигурава да
нико невин не буде кажњен, као и да се одговорном учиниоцу прекршаја изрекне
прекршајна санкција под условима које прописује ЗП РС и на основу законито
спроведеног поступка (Ibid.)
У прекршајном поступку примењује се оптужно начело. У складу с тим начелом прекршајни поступак се покреће и води на основу: 1) захтева овлашћеног
органа или оштећеног; 2) прекршајног налога у складу са ЗП РС.148
Како би се окривљеном изрекла прекршајна санкција, у поступку је потребно
доказати да је окривљени учинио прекршај и утврдити одговорност окривљеног, у
ком циљу се примењује начело доказивања. Терет доказивања обележја прекршаја
и прекршајне одговорности јесте на подносиоцу захтева за покретање прекршајног поступка.149 Суд доказе изводи на предлог странака. Странка је дужна да прибави доказе које је предложила. Изузетно, уколико окривљени није у стању да сам
прибави доказе, доказе ће прибавити суд по службеној дужности. Суд ће сам прибавити доказе и уколико је то оправдано из разлога целисходности и ефикасности
вођења прекршајног поступка. У току прекршајног поступка, суд може извести
допунске доказе ако се покаже да су изведени докази противуречни или нејасни и
да је то неопходно како би се предмет доказивања свестрано расправио.
Начело помоћи неукој странци од изузетног је значаја за жене у проституцији
када се нађу као окривљене због прекршаја проституције у прекршајном поступ-

145

Чл. 8. ст. 1. ЗП РС.

146

Чл. 8. ст. 3. ЗП РС.

147

Чл. 86. ЗП РС.

148

Чл. 88. ЗП РС.

149

Чл. 89. ЗП РС.
88

Положај жена у проституцији у Републици Србији

ку.150 Странке у прекршајном поступку неретко не знају за одређена права која
имају или предузимају одређене радње које иду на њихову штету. Ово се најчешће
дешава у случајевима када окривљени нема браниоца, а оштећени пуномоћника
(Ibid., 100).
У складу с начелом економичности, суд је дужан да прекршајни поступак спроведе без одуговлачења али тако да то не буде на штету доношења правилне и законите одлуке.151
Начело слободне оцене доказа као једно од начела прекршајног поступка подразумева да суд оцењује које чињенице ће узети као доказане на основу савесне и
брижљиве оцене сваког доказа посебно, свих доказа заједно и на основу резултата
целокупног поступка.152
Начело право на одбрану једно је од најзначајнијих начела прекршајног поступка и према њему окривљеном пре доношења одлуке мора бити дата могућност
да се изјасни о чињеницама и доказима који га терете и да изнесе све чињенице
које му иду у корист, осим у случајевима предвиђеним законом. Окривљени већ на
првом саслушању мора бити обавештен о прекршају за који се терети и основама
оптужбе, осим у случајевима када се поступак на основу ЗП РС спроводи без саслушања окривљеног. Ако окривљени који је уредно позван не дође, нити свој изостанак оправда или у одређеном року не да писмену одбрану, а његово саслушање
није нужно за утврђивање чињеница које су од важности за доношење законите
одлуке, одлука у прекршајном поступку може бити донета и без саслушања окривљеног. Окривљени се у прекршајном поступку може бранити сам или уз стручну
помоћ браниоца ког сам изабере. О праву да се може бранити уз стручну помоћ
браниоца, суд ће окривљеног поучити приликом првог саслушања.153
Једно од начела прекршaјног поступка је и начело употребе језика у прекршајном поступку.154 Прекршајни поступак се води на српском језику и том приликом
користи се ћирилично писмо, а латинично писмо у складу са законом. На подручјима Републике Србије на којима је у складу са законом у службеној употреби и
језик одређене националне мањине, поступак се на захтев странке води и на језику
и уз употребу писма дате националне мањине. Странке и други учесници у поступ-
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ку који нису држављани Републике Србије имају право да ток поступка прате уз
помоћ преводиоца и да у том поступку употребљавају свој језик.
Прекршајни поступак је двостепен.155 Одлука донета у прекршајном поступку
постаје правоснажна даном доношења пресуде другостепеног прекршајног суда,
ако ЗП РС није другачије одређено.
Једно од начела прекршајног поступка јесте и начело забране преиначење на
горе.156 У складу с овим начелом, ако је жалба изјављена само у корист окривљеног,
пресуда се у делу који се односи на изречену санкцију не може изменити на његову штету, нити се у поновљеном поступку може донети неповољнија пресуда за
окривљеног.
ЗП РС прописује начело накнаде штете неоправдано кажњеном и неосновано
задржаном лицу. У складу с овим начелом, лице које је неоправдано кажњено или
неосновано задржано има право на накнаду штете која му је тиме причињена, као
и друга права утврђена законом.
Наведена права и процесне гаранције у ЗП РС омогућавају да прекршајни поступак буде правичан и окончан одлуком која има легитимитет (Кнежевић 2004,
209). Ова права и процесне гаранције су посебно битна за положај жена у проституцији у прекршајном поступку, с обзиром на неподељено негативан став друштва
према проституцији, женама у проституцији и проблематичну формулацију прекршаја проституције у ЗЈРМ РС.

5.3. ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ЖЕНА У ПРОСТИТУЦИЈИ
Анализу правног положаја жена у проституцији у Републици Србији започећемо из историјске перспективе обухватајући период од почетка XIX века до завршетка Другог светског рата. Ова анализа пружиће нам увид и у то како су поједини модели законског регулисања проституције кроз историју утицали на правни
положај жена које се баве проституцијом. Затим ћемо пажњу посветити правном
положају жена у проституцији у Србији данас, у светлу актуелног ЗЈРМ РС.
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5.3.1. Правни положај жена у проституцији у Србији кроз историју
У Србији су се у регулисању проституције кроз историју смењивали прохибиционистички и реглементациони приступ, с изузетком једног кратког периода између два светска рата, када је био заступљен аболиционистички модел регулисања
проституције. Како бисмо пружили увид у хронолошку ретроспективу правног
и друштвеног положаја жена у проституцији у Србији, као извори су коришћени
правни прописи и стручна литература од почетка XIX века до данас.
Анализа правног положаја жена у проституцији кроз историју подељена је на
три периода: период пре Првог светског рата, период између два светска рата и
период након Другог светског рата.
5.3.1.1. Период пре Првог светског рата
У периоду пре Првог светског рата, у Краљевини Србији становништво се претежно бавило земљорадњом. Жене су помагале мушким члановима породице у
обрађивању земље и уз овај исцрпљујући посао бринуле о домаћинству. Божић
наводи да се положај жене која се бавила земљорадњом може упоредити с „положајем теглеће животиње” (Божић 1939, 12). Она указује да су „непросвећеност и
неписменост уопште, а нарочито код жена врло велика” (Ibid.), што види као главни разлог због ког жене не чине ништа да свој положај промене.
Неудата жена изједначавана је у пословној способности с мушкарцем, док удајом жена губи ту пословну способност.157 Божић истиче да је удата жена доведена
„у положај понизне служавке која мора све наредбе мужевљеве извршавати” (Ibid.,
162).
Инфериоран положај жене у друштву препознајемо и у начину на који је законски регулисана проституција. У Србији је пре Првог светског рата правно регулисање проституције било засновано на прохибиционистичком моделу. Бављење
проституцијом било је инкриминисано Криминалним (Казнителним) закоником
за Књажевство Србију од 29. марта 1860. године.158 Запрећена затворска казна за
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Младолетнима удобљавању се и сви они, који не могу, или им је забрањено сопственим
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„женске које јавни блуд као занат проводе” кретала се у распону од 10 до 30 дана
затвора.159 Одредбом овог Закона прописано је и да се не тужи муж жене која „јавно блуд проводи”.160 Према одредбама КЗ од 1860. године, проституција се у овом
периоду везивала искључиво за жене, тј. законодавац није ни оставио могућност
да мушкарци „јавни блуд као занат проводе”.
Упркос прохибиционистичком приступу, проституција се у Србији ширила,
посебно у већим градовима (Радуловић 1986, 171). Власт је уочила да законско решење не даје очекиване резултате, те је Министарство унутрашњих дела донело
Распис ПН 10072 дана 10. децембра 1871. године161 „како би се стало на пут заразним болестима и да се морал у народу одржи”. Овим расписом забрањује се
присуство жена у друмским и сеоским механама и на другим јавним местима ван
вароши и варошица. Изричито се наводи да жена не сме бити у наведеним објектима присутна као куварица или собарица.162 Ова одредба може да указује на постојање става да присуство жена у механама подразумева вршење проституције у
овим угоститељским објектима. Присуство жена у служби куварица и собарица
дозвољавало се једино у механама прве и друге класе у варошима и варошицама,
јер се претпостављало да ту долазе гости од којих се може очекивати да ће се „уздржавати зарад одржавања здравља и морала”.163 Посредно се из наведене одредбе
закључује и да је постојала потражња за услугама проституције у угоститељским
објектима, што објашњава чињеницу зашто је било неодговарајуће запошљавати
жене у њима. Уколико се открије да жене у овим објектима живе „неморалним
животом”, оне су се могле отерати, а власницима би се изрицала забрана узимања
у службу куварица и собарица.164 Расписом је било строго забрањено узети у службу жену у мањим механама, кафанама и другим јавним местима где се окупљају
млади.165
Са ширењем проституције, шириле су се и венеричне болести, што је подстакло власт на доношење Закона о уређењу санитетске струке и чувању народнога
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здравља 1881. године.166 На основу овог Закона167, министар унутрашњих послова
имао је овлашћење да пропише правила за спречавање ширења венеричних болести. Правилима се могла прописати затворска казна до месец дана, а новчана у висини од 150 динара за непоступање по правилима. Истом одредбом прописано је
да се мења одредба чл. 365. КЗ од 1860. године уколико буде противна правилима.
Правилима о регулисању проституције од 31. јула 1900. године168, стављене су
под санитетско-полицијску контролу све жене које се баве проституцијом, што
говори да је проституција била искључиво женска „делатност”.
Да се жена бави проституцијом, сматрало се доказаним у случају када се сама
пријави полицији да ће радити у некој „проститутској радњи” или уколико жена
изјави да ће радити као собарица, куварица, касирка, поткасирка или кирајџика,
а да ће редовно долазити на лекарски преглед. Полицијска власт сматрала је доказаним да се жена бави проституцијом и ако се то закључи на основу прикупљених
података. Санитетско-полицијска власт је доносила писмено решење о томе да ли
се жена бави проституцијом и да ли јој је потребан лекарски преглед. Жена се и
принудним путем могла одвести на лекарски преглед. С доношењем решења којим се утврђује да се жена бави проституцијом, она се истовремено стављала под
санитетско-полицијски надзор.169 Одредбе којима се прописује поступак пријаве
жена које ће се бавити проституцијом код државних органа, имале су првенствено
за циљ стављање жена у проституцији под медицински надзор у циљу спречавања
ширења полних болести. Правила нису садржавала одредбе које су прописивале
исту обавезу и за мушкарце, што указује на то да се сматрало да искључиво жене
које се баве проституцијом преносе полне болести. Власт је веровала да ће подвргавањем само жена у проституцији принудним лекарским прегледима успети да
спречи ширење венеричних болести.
Свим женама које су стављене под санитетско-полицијски надзор било је забрањено да посећују јавна места, као што су шеталишта, паркови, позоришта, јавне забаве или концерти. Женама под надзором је такође било забрањено да излазе
на улицу након заласка сунца, да примају малолетнике, да стоје на отвореним вратима или прозорима свог дома, да привлаче мушкарце речима или знацима, да по
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улицама шетају у „необично безобразном оделу” и да се возе отвореним колима.170
Ове одредбе недвосмислено говоре да достојанство жена које су се бавиле проституцијом није било поштовано, као и да им је била ограничена слобода кретања.
На основу оваквог односа према женама које су се бавиле проституцијом, може се
извести закључак да су Правила отворено дискриминисала жене у проституцији.
Власт је издавала дозволе за отварање „проститутских радњи”, што је био назив за јавне куће. Услов за отварање оваквих радњи била је писмена изјава и уплата
прописане таксе. Власници „проститутских радњи” могли су бити само „српски
поданици”. У проститутским радњама није се смео продавати алкохол. Услов за
жене које су хтеле радити у овим радњама био је да нису удате и да су старије од
18 година. Уколико је жена била из друге државе, морала је поседовати путну исправу. Пре него што ће ступити у проститутску радњу, полицијски лекар је вршио
преглед жене и на основу прегледа издавао потврду. Власник радње је са женом
морао имати закључен уговор у ком је било наведено да ће у случају спора између
жене која се бави проституцијом у радњи и власника радње одлучивати полицијска власт. Власник није смео од жена узимати новац који је он дужан да даје за њихову болничку касу, као ни новац за казну коју је њему изрекла полицијска власт.171
Жене које су се налазиле под санитетско-полицијским надзором биле су у обавези да се два пута недељно подвргавају лекарском прегледу. Жена која неоправдано не дође на преглед могла је бити кажњена притвором до 4 дана или новчаном
казном, а казну је сносио и власник радње.172 Прописивањем обавезних лекарских
прегледа вршена је повреда права на достојанство и физички интегритет жена у
проституцији. Овим одредбама вршена је и дискриминација жена у односу на кориснике, јер за њих као учеснике у проституцији иста обавеза није била прописана.
Жене које су се на улицама и другим јавним местима бавиле проституцијом
могле су се казнити новчаном казном или казном до 30 дана полицијског притвора.173 Над женама које се баве проституцијом санитетско-полицијски надзор је
укидан ако полицијска власт у року од три месеца не добије податак да жена блудничи, ако се жена уда и ако се докаже да се издржава другим поштеним послом.174
Жена је јавну кућу могла напустити кад год одлучи, у чему је власник није смео
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спречавати, док је полицијска власт имала обавезу да јој пружи помоћ „да дође до
могућности поштене зараде”.175 У пракси се показало да власници јавних кућа нису
поштовали Правила, а захваљујући подмићивању полиције, имали су сву власт над
женама које су се бавиле проституцијом (Радуловић 1986, 173).
На подручју Војводине важио је, такође, реглементациони модел регулисања
проституције, при чему је свака општина могла самостално да регулише проституцију на својој територији (Кухајда 1975, 88). Статутом о проституцији за подручје
Новог Сада из 1893. године регулисано је отварање јавних кућа и вршење проституције у њима.176 Јавне куће су морале поседовати дозволу, за коју се плаћала
такса177, а власници јавних кућа могле су бити и жене, које су, према Статуту, морале бити старије од 40 година и које нису биле кажњаване.178 Јавна кућа се могла
отворити само у споредним улицама, док се посебно водило рачуна да јавна кућа
не може бити отворена у улици у којој се налази црква или школа.179
Жена која је хтела да се бави проституцијом у борделу морала је бити старија
од 16 година и поседовати књижицу о здрављу.180 И према овом Статуту, проституцијом се могла бавити само жена.
Пре него што би ступиле у бордел, жене су с власником бордела одлазиле у
капетанију, где је састављан записник о њиховој намери да ступе у бордел. Након
тога жена је била подвргнута лекарском прегледу, после ког би добијала књижицу
о здрављу у којој би се налазила њена фотографија. Уколико жена ступи у бордел,
у извод из матичне књиге рођених уписивало се да је блудница.181 Уписивање ове
одреднице у лична документа жена представља вид њиховог „обележавања” због
бављења проституцијом. Овакав однос према женама у проституцији указује на
то да је проституција, иако правно регулисана као легална делатност, истовремено
била друштвено неприхватљива појава.
Власник јавне куће био је у обавези да жени обезбеди пристојну храну, смештај
и редовне лекарске прегледе. Он није смео жену против њене воље приморавати да
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пружи услугу, а у свако доба јој је морао дозволити да напусти јавну кућу.182 Лекар
је сваког уторка и суботе долазио у бордел да прегледа жене, а оне су имале обавезу
да у то време буду у борделу. Према Статуту, и власник бордела је био у обавези да
свако јутро изврши здравствени преглед жена и да, уколико уочи здравствене проблеме код неке жене, одмах позове лекара.183 Нејасно је на који начин је у пракси
власник бордела као лице које није медицинске струке могао да изврши здравствени преглед жена, али на основу овог овлашћења власника бордела, стичемо увид
у обесправљеност и потчињеност жена у проституцији у борделима. Мере здравствене заштите и према Статуту примењивале су се само према женама у проституцији, док корисници нису били препознати као преносиоци полних болести.
Уколико жена затрудни, било јој је забрањено да се бави проституцијом184, на
основу чега се може закључити да је морала и да напусти бордел.
Жена која се бави проституцијом власнику бордела плаћала је за стан и храну и
тај износ је, како се наводи у Статуту, морао подразумевати „само умерену своту.”185
Претпоставља се да су се овом одредбом штитиле жене које се баве проституцијом
од економске експлоатације власника бордела.
Жене које су радиле у борделима, према одредбама Статута, нису смеле испред
бордела или с прозора позивати мушкарце да уђу у бордел.186 Може се претпоставити да је ова одредба имала за циљ одржавање реда и мира на улицама ограничавањем вршења радњи у вези с проституцијом на објекте предвиђене у ту сврху. У
Статуту се, такође, наводи да „не дорасли младићи” нису смели посећивати борделе и да су власници били о томе дужни да воде рачуна.187 У овом акту није наведено
до које старосне границе су мушкарци сматрани недораслим младићима.
Власници гостионица, крчми, хотела или других угоститељских објеката морали су да воде рачуна да жене које код њих раде „не терају блуд” с гостима. Уколико
би се то ипак догодило, одговарали су и власник објекта и жена.188 За госте одредбе
Статута нису прописивале одговорност, те су они могли без последица да користе
сексуалне услуге жена запослених у овим објектима.
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У казненом делу Статута биле су прописане казне за жене које се баве проституцијом, власнике бордела и власнике услужних објеката уколико не поштују
одредбе Статута. За власнике бордела биле су прописане новчане казне, а тек у
случају да поново прекрше одредбе Статута изрицана им је казна затвора до 5 дана.189 Новчане казне биле су прописане и за власнике услужних објеката који се не
придржавају одредби Статута. У случају да се новчана казна није могла наплатити,
власнику услужног објекта изрицана је казна од 12 сати до 5 дана затвора. Уколико
би власник поново прекршио одредбе Статута, могле су се кумулативно изрећи
обе казне.190 Најстроже казне за непоштовање одредби Статута биле су прописане
за жене које се баве проституцијом. Статутом је за жене у проституцији била прописана искључиво затворска казна до 30 дана.191 На основу анализе одредби казненог дела Статута, може се увидети да је најстрожа и несразмерно висока казна у
поређењу с казнама за власнике бордела и угоститељских објеката била прописана
за жене у проституцији. С обзиром на наведено, може се закључити да су жене у
проституцији биле у неравноправном положају у односу на власнике бордела и
угоститељских објеката, и да су оне, које су заправо биле експлоатисане, сносиле
највећи терет законског санкционисања.
5.3.1.2. Период између два светска рата
Период након Првог светског рата обележио је константан раст незапослености, смањење надница и све дуже радно време (Кркљуш 2002, 540). Поред тешких
радних услова, жене су биле суочене с додатним изазовом који се огледао у томе
да се њихов рад није ценио као рад мушкараца. У том погледу Божић наводи да се
женама „не признају никакве друге способности ни занимања него рад у кући и
око подизања деце” (Божић 1939, 180). Овакав однос према женском раду имао је
за последицу да су жене имале мање плате од мушкараца, као и одсуство могућности да на професионалном плану напредују као мушкарци (Ibid., 181). „Жене нису
уживале равноправност ни у јавноправним, ни у приватноправним односима”
(Кркљуш 2002, 538). У овом периоду жене још увек нису имале потпуну правну и
пословну способност, јер је удата жена и даље „у имовинско-правном погледу била
изједначена са малолетницима, чак и са особама под старатељством” (Ibid.).
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Сиромаштво и обесправљеност жена видимо као факторе који су неминовно утицали на жене да „бирају” проституцију за професију, коју је власт и у овом
периоду покушавала да стави под своју контролу. Након Првог светског рата192,
Министар народног здравља је, у циљу спречавања ширења венеричних болести,
1919. године прописао Привремена правила за сузбијање венеричних болести у
Београду193, којима је регулисана и проституција. Ступањем на снагу Привремених
правила 1. марта 1919. године за град Београд престала су важити Правила о регулисању проституције од 31. јула 1900. године.194
Привременим правилима прописани су принудни прегледи и лечење у болници или амбуланти за „све оно женскиње за које је доказано да спроводи блуд
или је крајње неваљалог владања, као и оно за које има сумње на обоје”.195 Принудно лечење било је прописано и за жене које буду ухваћене у блудничењу, а лекарским прегледом се утврди да су заражене.196 Проститутком197 се проглашавала
жена која „полно општи са више људи за новац, тј. блудничи или блудно живи”.198
Да жена „блудничи”, сматрало се доказано када се жена сама пријави да ће редовно долазити на лекарске прегледе и када се према прикупљеним подацима утврди
као доказано да жена „блудничи”.199 У складу с наведеним, може се закључити да
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У Србији се након Првог светског рата појавила идеја о увођењу неореглементационог
модела регулисања проституције. Неореглементациони модел се заснивао на реглементационом моделу, а његово увођење подразумевало је укидање јавних кућа, уз постојање обавезе жена у проституцији да се подвргавају редовним лекарским прегледима.
Циљ увођења неореглементационог система био је стављање жена у проституцији под
медицински надзор. Лекари су били главни поборници увођења неореглементационог
модела регулисања проституције у Србији. Као главни недостатак реглементационог
система лекари су означили робовласнички однос власника јавних кућа према женама у проституцији, те су се залагали за укидање јавних кућа, али и редовне лекарске
прегледе жена у проституцији. Увођење обавезних здравствених прегледа искључиво
за жене које се баве проституцијом, значило је дискриминисање жена у проституцији
у односу на кориснике сексуалних услуга, што је био недостатак и реглементационог
модела регулисања проституције (Радуловић 1986, 181).

193

„Службене новине Краљевине СХС”, бр. 10/1919. У даљем тексту: Привремена правила.

194

Тач. 30. ст. 3. Привремених правила.

195

Тач. 7. ст. 1. подтач. 1. Привремених правила.

196

Тач. 7. ст. 1. подтач. 2. Привремених правила.

197

У Привременим правилима за сузбијање венеричних болести користи се термин „проститутка” за жену у проституцији.

198

Тач. 8. Привремених правила.

199

Тач. 11. Привремених правила.
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је према Привременим правилима „проститутка” могла бити само особа женског
пола, односно да је проституција била „резервисана” само за жене. Доказивање да
је жена „проститутка” вршила је санитетска или полицијска власт, водећи рачуна
о моралу, верским обичајима, а посебно „чувајући светињу породичног домаћег
живота”.200
Санитетска или полицијска власт водила је евиденцију о писменим тужбама,
пријавама лекара или усменим пријавама које су подношене против жена и на
основу тога доносила решење да жена „блудно живи”.201 Када се након спроведеног
поступка утврди да се жена бави блудничењем, кажњавала се затворском казном
у трајању од 15 до 30 дана зато што није сама изјавила да ће редовно долазити на
лекарске прегледе, а блудничила је.202 Осим жена које блудниче, под санитетски
надзор стављане су и слушкиње које су радиле код жена за које је утврђено да блудниче, а за које се зна или се основано сумња да помажу у блудничењу.203
Привремена правила су још један у низу прописа којим се бављење проституцијом везује искључиво за жене. Жене које су биле проглашене за жене у проституцији стављане су под санитетски надзор204 који је подразумевао обавезан одлазак
на бесплатни лекарски преглед два пута недељно205 и поштовање прописаних хигијенских мера за стан, како здравље корисника не би било доведено у опасност.206
Власт је вршила и контролу да ли жена која се бави проституцијом поштује правила која добије од санитетске и полицијске власти.207 За жену која не дође на лекарски преглед била је прописана казна затвора у трајању од 15 до 30 дана, а иста
казна била је прописана и за оног ко је прикривао жену која није дошла на лекарски преглед.208 Казна затвора у трајању од 15 до 30 дана изрицана је жени у проституцији под санитетским надзором и у случају када је, услед болести, спречена да
оде на лекарски преглед, а писмено не обавести амбуланту да није у могућности да

200

Тач. 12. под а Привремених правила.

201

Тач. 12. под б Привремених правила.

202

Тач. 12. под г Привремених правила.

203

Тач. 13. ст. 1. подтач. 2. Привремених правила.

204

Тач. 9. Привремених правила.

205

Тач. 16. Привремених правила.

206

Тач. 10. ст. 1. подтач. 2. Привремених правила.

207

Тач. 10. Привремених правила.

208

Тач. 17. Привремених правила.
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дође.209 Максимална казна затвора у трајању од 30 дана изрицана је у случају да је
жена недоласком у амбуланту хтела прикрити венеричну болест.210
Проституцијом се могла бавити само жена која је навршила 18 година и која
не болује од заразне болести.211 Стављање под санитетски надзор значило је и обавезну пријаву промене стана у року од 24 часа и ограничену слободу кретања ван
Београда без претходне дозволе власти.212 Жене у проституцији под санитетским
надзором могле су да посећују само оне јавне локале за које добију дозволу власти.213 На основу Привремених правила, женама у проституцији било је забрањено
да се окупљају у групама на јавним и отвореним местима214, да примају „незреле и
несамосталне младиће”215, а постојала је и забрана да се на вратима и прозорима
својих станова појављују недовољно или непристојно обучене216, да „примамљују” мушкарце речима или знацима, као и да се на улицама и јавним местима расклашно или непристојно понашају.217 Женама које се баве проституцијом било је
забрањено да више од две станују у једном стану или више од четири у једном
дворишту218, а такође им је било забрањено да станују у зградама у којима су смештене кафане, гостионице или хотели, било као собарице било под каквим другим
именом.219 Нису смеле да станују ни код самаца или на местима у којима бораве
малолетна лица.220
Лица која су издавала станове женама под санитетским надзором могла су наплаћивати само кирију, док им је било забрањено да имају учешћа у њиховој заради.221 Лица која повреде прописана правила кажњавала је полицијска власт казном

209

Тач. 18. ст. 1. и ст. 2. Привремених правила.

210

Тач. 18. ст. 3. Привремених правила.

211

Тач. 14. Привремених правила.

212

Тач. 19. Привремених правила.

213

Тач. 21. ст. 1. подтач. а Привремених правила.

214

Тач. 21. ст. 1. подтач. б Привремених правила.

215

Тач. 21. ст. 1. подтач. в Привремених правила.

216

Тач. 21. ст. 1. подтач. г Привремених правила.

217

Тач. 21. ст. 1. подтач. д Привремених правила.

218

Тач. 21. ст. 1. подтач. ђ Привремених правила.

219

Тач. 21. ст. 1. подтач. е Привремених правила.

220

Тач. 21. ст. 1. подтач. ж Привремених правила.

221

Тач. 22. Привремених правила.
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затвора у трајању од 5 до 30 дана.222 На основу ових правила, санитетски органи
и полицијски чиновници могли су у свако доба дана и ноћи ући у стан жена под
санитетским надзором да би се уверили да оне поступају по одредбама правила.223
Санитетски надзор трајао је док га писменим решњем не укине санитетска или
полицијска власт. Уколико у току три месеца за жену полицијска или санитетска
власт „не добије никакву поуздану сумњу да блудничи, или ако се уда”, укидан је
санитетски надзор.224 У случају посебних околности, санитетски надзор се могао
укинути и пре истека рока од три месеца225, међутим у Привременим правилима се
не наводе таксативно које су то посебне околности. Ако се накнадно докаже да је
санитетски надзор укинут обманом жене која се бави проституцијом, те да се она
тајно њоме бави, жена се кажњавала затворском казном у трајању од 30 дана и опет
је стављана под санитетски надзор. Жена страног држављанства је у овом случају
протеривана из државе.226
Привремена правила прописивала су обавезу за жене под санитетским надзором да имају књижицу под називом „санитетска исправа”, која је садржала и њихову фотографију. У исправи су била одштампана Привремена правила и упутство
за чување од заразе.227 Приликом сваког прегледа лекари су у књижицу уписивали
здравствено стање жене.228 Трошкове лечења жена у болници сносио је санитетски
фонд.229 Потказивачи који би доказали да неко поступа против прописаних правила (да се нека жена кришом бави проституцијом или да неко помаже у проституцији) добијали су награду од 10 динара. Овај износ наплаћивао се од потказаног
лица, а уколико оно нема да плати, исплаћивао се из кредита Министарства народног здравља за сузбијање заразних болести.230 Сваког ко би прекршио ова правила
полицијска власт је кажњавала затворском казном у трајању од 5 до 30 дана, осим
у случајевима када је Привременим правилима прописана друга казна.231 По овим

222

Тач. 28. Привремених правила.

223

Тач. 23. Привремених правила.

224

Тач. 24. ст. 1. Привремених правила.

225

Тач. 24. ст. 2. Привремених правила.

226

Тач. 25. Привремених правила.

227

Тач. 26. ст. 1. Привремених правила.

228

Тач. 26. ст. 2. Привремених правила.

229

Тач. 26. ст. 3. Привремених правила.

230

Тач. 27. Привремених правила.

231

Тач. 28. Привремених правила.
101

Др Драгана Пејовић

правилима, пресуде и решења су доносили шеф амбуланте и полицијска власт.
Пресуде су извршаване одмах.232 Рок за жалбу износио је три дана од дана саопштења пресуде, а жалбу је разматрало Министарство народног здравља.233
На основу одредаба Привремених правила за сузбијање венеричних болести
ствара се јасна слика о дискриминацији и стигматизацији жена у проституцији.
С данашњег становишта уочавамо да су Привременим правилима женама у проституцији била ускраћивана људска права и основне слободе, а пре свега: право на
достојанство, право на психички и физички интегритет, право на слободу кретања
и настањивања. Циљ је био очување здравља и морала у друштву, али промовисањем двоструких стандарда, јер се на мушкарце као кориснике ниједна одредба
Привремених правила није односила.
Власт је убрзо увидела да Привремена правила нису заживела, те је исте године, позивањем на Правила из 1900. године, дозволила рад јавних кућа (Радуловић 1986, 176). Увођењем Правила из 1900. године, мере за спречавање ширења
венеричних болести остају усмерене према женама у проституцији, јер су само оне
имале обавезу да се подвргавају лекарским прегледима.
Проституција је 1929. године јединствено уређена Кривичним закоником Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца за територију целе државе.234 Уведен је систем
регулисања проституције, којим су забрањене све активности у вези с проституцијом и радње које се данас инкриминишу као трговина људима у циљу експлоатације проституције.235 Кривичним закоником СХС није било прописано кажњавање
жена које се баве проституцијом. У том погледу Чулиновић наводи: „Проституција сама за себе више је несрећа, него деликт. И зато је наш Крив. закон заузео
сасвим умесно становиште када није нормирао казну за саму жену, проститутку,
него за њезине помагаче, и оне, који је при тому најсвирепије искоришћују” (Чулиновић 1934, 105).
Након тога донет је Закон о сузбијању полних болести 1934. године236, а Правилником за извршење Закона о сузбијању полних болести237 проституција је дефинисана као „вршење полног сношаја са више лица за новац или за средства исте
232

Тач. 30. ст. 1. Привремених правила.

233

Тач. 30. ст. 2. Привремених правила.

234

„Службене новине Краљевине СХС”, бр. 33/1929. У даљем тексту: Кривични законик
СХС.

235

Кривични законик СХС чл. 278–283.

236

„Службене новине Краљевине Југославије», бр. 122/1934.

237

„Службене новине Краљевине Југославије”, бр. 141/1934.
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вредности, као и вршење полног сношаја на начин који худи јавном моралу”.238
Правилником је прописано да ће се у року од три месеца од његовог ступања на
снагу затворити све јавне куће, а женама које се баве проституцијом одузети дозволе.239 Након лекарског прегледа, жене у проституцији које су болесне биће упућене на лечење, док ће здраве жене бити упућене „на редовна занимања” или у специјалне домове, а жене страног држављанства биће враћене у матичне државе.240
Прохибиционистички модел регулисања проституције остао је на снази до 1941.
године, када је поново дошло до отварања јавних кућа, односно до успостављања
реглементационог система (Радуловић 1986, 178).
5.3.1.3. Период након Другог светског рата
Након Другог светског рата дошло је до промене у регулисању проституције. Ступањем на снагу Закона о прекршајима против јавног реда и мира Народне
Републике Србије 1949. године241 у Србији је поново успостављен прохибиционистички систем регулисања проституције, који је и данас на снази. Значајну новину
представља употреба нове терминологије, те је учинилац прекршаја „лице”, а не
„жена” или „женска”, односно бављење проституцијом се више формално-правно
не везује искључиво за особу женског пола.242 Учинилац прекршаја, лице које се
одаје проституцији, кажњавало се казном до три месеца поправног рада или казном лишења слободе до три месеца.243 Уколико Извршни одбор среског или градског (реонског) народног одбора, односно његова комисија, основано закључи да
ће лице кажњено за прекршај проституције наставити да врши исти прекршај, био
је овлашћен да то лице упути у циљу преваспитавања на друштвено-користан рад
у временском трајању од шест месеци до две године.244 Против решења о упућивању на друштвено-користан рад лице је имало право жалбе министру унутрашњих
послова, чије решење је било коначно.245

238

Чл. 13. ст. 1. Правилника за извршење Закона о сузбијању полних болести.

239

Чл. 13. ст. 1. Правилника за извршење Закона о сузбијању полних болести.

240

Чл. 13. ст. 2. Правилника за извршење Закона о сузбијању полних болести.

241

„Службени гласник НР Србије”, бр. 13/1949. У даљем тексту: ЗППЈРМ од 1949. године.

242

Чл. 2. ст. 1. тач. 14. ЗППЈРМ од 1949. године.

243

Чл. 3. ст. 1. тач. 1. ЗППЈРМ од 1949. године.

244

Чл. 6. ст. 1. ЗППЈРМ од 1949. године.

245

Чл. 8. ст. 2. ЗППЈРМ од 1949. године.
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Закон о прекршајима против јавног реда и мира који је ступио на снагу 1969.
године246 није донео новине по питању приступа у законском регулисању проституције. Законом је било прописано кажњавање лица које се одаје проституцији
или уступа просторије за вршење проституције казном затвора до 30 дана.247 Разлика у односу на претходни закон, када је у питању прописивање прекршаја проституције, јесте то што је укинута могућност изрицања казне поправног рада. У
складу с Уставним амандманом V тач. 5. ст. 3.248 овај Закон се примењивао на целој
територији Републике, док аутономне покрајине не донесу своје законе којим уређују ове односе.249
У Социјалистичкој Аутономној Покрајини Војводини донет је 1970. године Закон о прекршајима јавног реда и мира.250 Према одредбама овог Закона, казниће се
лице које се одаје проституцији и лице које уступа просторије за вршење проституције. Прописана је алтернативно новчана или затворска казна у трајању до 30
дана251, као и могућност изрицања заштитне мере за извршиоца овог прекршаја –
одузимање новца и предмета прибављених или насталих прекршајем, као и новца
и других предмета употребљених за извршење прекршаја.252 Странцу који изврши
прекршај могла се изрећи заштитна мера удаљења с територије Сoцијалистичке
Федеративне Републике Југославије у трајању до три године.253

246

„Службени гласник СРС”, бр. 20/69, 39/69, 27/70, 49/70 и 11/75 и „Сл. гласник РС”, бр.
32/91. У даљем тексту: ЗППЈРМ од 1969. године.

247

Чл. 2. ст. 1. тач. 13. ЗППЈРМ од 1969. године Законом о изменама и допунама ЗППЈРМ
из 1975. године, чл. 2. ст. 1. тач. 13. промењен је у чл. 2. ст. 1. тач. 19. („Службени гласник
СРС”, бр. 11/75).

248

„Сл. гласник СРС”, бр. 5/69.

249

Чл. 7. ЗППЈРМ од 1969. године.

250

„Сл. лист САПВ”, бр. 8/70, 6/76, 10/76, 15/76, 22/84, 27/89, 32/89 и 37/89. У даљем тексту:
ЗПЈРМ од 1970. године.

251

Чл. 13. ЗПЈРМ од 1970. године.

252

Чл. 25. ст. 1. ЗПЈРМ од 1970. године.

253

Чл. 25. ст. 2. ЗПЈРМ од 1970. године.
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Закон о јавном реду и миру Републике Србије, који је ступио на снагу 1992.
године254, прописивао је кажњавање лица која се одају проституцији и лица која
уступају просторије ради вршења проституције. Закон је прописивао исту казну
затвора до 30 дана и за лица која се одају проституцији и за лица која уступају просторије за вршење проституције.255
Прохибиционистички модел регулисања проституције у Србији, након Другог светског рата, подразумевао је прекршајно санкционисање лица која се баве
проституцијом, а која су у највећем броју случајева жене. Коришћење услуга проституције није било инкриминисано као прекршај. Због оваквог законског регулисања проституције, жене које се баве проституцијом сносиле су терет законског
санкционисања, док су мушкарци, као најчешћи корисници услуга проституције, иако учесници у њој, остајали некажњени. Посматрајући наведене чињенице с
родног аспекта, уочавамо да је описани начин законског регулисања проституције
промовисао двоструке стандарде. Жене су биле санкционисане због бављења проституцијом, док су мушкарци као корисници услуга исте, свесни некажњивости,
посредно били подржавани да користе услуге жена у проституцији.
Ступањем на снагу актуелног ЗЈРМ РС 5. фебруара 2016. године256, измењен је
постојећи прохибиционистички приступ у регулисању проституције. За разлику
од претходних закона којима је регулисан јавни ред и мир након Другог светског
рата, у овом Закону је проституција први пут дефинисана као „пружање сексуалних услуга уз накнаду у новцу или другу вредност”.257
У складу с одредбама овог Закона, осим лица која се одају проституцији и лица
која уступају просторије за вршење проституције, санкционишу се и лица која
користе услуге проституције.258 Изменом законске регулативe, уз велико залагање женског покрета у Србији, мушкарци, као најчешћи корисници ових услуга,

254

„Сл. гласник РС”, бр. 51/92, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005-др. закон и 85/2005-др. закон.
Ступањем на снагу овог закона престао је да важи Закон о прекршајима против јавног
реда и мира („Службени гласник СРС”, бр. 20/69, 39/69, 27/70, 49/70 и 11/75 и „Сл. гласник РС”, бр. 32/91) и Закон о прекршајима јавног реда и мира („Сл. лист САПВ”, бр.
8/70, 6/76, 10/76, 15/76, 22/84, 27/89, 32/89 и 37/89). У даљем тексту: ЗЈРМ од 1992. године.

255

Чл. 14. ст. 1. ЗЈРМ од 1992. године.

256

„Сл. гласник РС”, бр. 6/2016.

257

Чл. 3. ст. 1. тач. 15. ЗЈРМ од 2016. године.

258

Чл. 16. ст. 1. ЗЈРМ од 2016. године.
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препознати су као учесници у проституцији, односно као извршиоци прекршаја
проституције.259

5.3.2. Правни положај жена у проституцији у Србији данас
У Републици Србији жене у проституцији подлежу прекршајном санкционисању због одавања проституцији. Прохибиционистички модел регулисања проституције жене у проституцији одређује као делинквенткиње, а у циљу одвраћања од
бављења проституцијом према њима се примењују искључиво репресивне мере.
Последице законског регулисања проституције као прекршаја против јавног
реда и мира највише погађају жене које се баве проституцијом ниског нивоа, а то
су жене у уличној проституцији. „Изузев уличне проституције, остали облици –
проституција средњег и високог нивоа – не трпе готово никакву друштвену репресију, нити се над њима успоставља контрола” (Радуловић 1986, 194). Проституција
средњег и високог нивоа одвија се искључиво у затвореним просторима „ван очију
јавности”, због чега жене које се баве овим облицима проституције нису изложене
опасности од прекршајног санкционисања и осуде друштва. Начин вршења проституције средњег и високог нивоа има за последицу да ове врсте проституције остану ван домашаја закона. Да је санкционисање проституције као прекршаја
против јавног реда и мира уперено против жена у уличној проституцији, показује
и само одређење проституције као прекршаја против јавног реда и мира.
ЗЈРМ РС дефинише термине „јавни ред и мир” и „јавно место”. Јавни ред и
мир означава „усклађено стање међусобних односа грађана настало њиховим понашањем на јавном месту и деловањем органа и оранизација у јавном животу ради
обезбеђења једнаких услова за остваривање људских и мањинских права и слобода
грађана зајемчених Уставом”.260 Јавно место дефинише се као „простор доступан
неодређеном броју лица чији идентитет није унапред одређен, под истим условима
или без посебних услова”.261 Имајући у виду одређење термина „јавни ред и мир”
и „јавно место” у ЗЈРМ РС, тешко је разумети на који начин проституција представља повреду јавног реда и мира (Радуловић 1986, 186), осим ако се не ради о
уличној проституцији.

259

Више о актуелном регулисању проституције у Републици Србији видети у делу рада
Проституција у Републици Србији.

260

Чл. 3. ст. 1. тач. 1. ЗЈРМ РС.

261

Чл. 3. ст. 1. тач. 2. ЗЈРМ РС.
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Наведено имплицира закључак да се прописивање проституције као прекршаја
против јавног реда и мира примењује искључиво на уличну проституцију, што има
за циљ повлачење проституције с улица. Проституција средњег и високог нивоа не
одвија се на јавном месту и због тога жене које се баве овим облицима проституције нису у истом правном положају као жене које се баве уличном проституцијом.
Последње измене у законском регулисању проституције у Србији извршене су
доношењем ЗЈРМ РС, који је ступио на снагу 2016. године. Закон је увео промену
која се огледа у томе да је законодавац препознао кориснике сексуалних услуга као
учеснике у проституцији, који се у складу с одредбама ЗЈРМ РС прекршајно санкционишу због учествовања у проституцији. Међутим, препознавање корисника
услуга проституције као извршитеља прекршаја нема утицај на неповољан правни
положај жена у уличној проституцији који обликује прохибиционистички модел.
Недостаци прохибиционистичког модела регулисања проституције огледају се у проблемима које жене у проституцији имају са сводницима, корисницима
сексуалних услуга и припадницима полиције, вулнерабилности када је у питању
опасност од трговине људима и незнању о начинима остваривања законом загарантованих права.
Сводници се неоправдано посматрају само као посредници између жене која
се баве проституцијом и корисника. У пракси, сводници заправо психичком принудом, често невидљивом за околину, врше притисак на жену да почне да се бави
проституцијом како би остваривали финансијску добит. Шпадијер Џинић наводи:
„Подводачи су они посредници у проституцији који не само да врбују, наводе и
подстичу жену на проституцију већ најчешће живе потпуно од зараде проституки” (Шпадијер Џинић 1988, 99). Након уласка жене у проституцију, а како би себи
обезбедили редовне приходе, сводници, осим психичке тортуре, примењују према
жени и физичко насиље како би је задржали у проституцији. Ербе запажа да у
свету у којем доминира мушкарац и насиље над женама, неке жене виде насиље
као део мушко-женског односа, те се из тог разлога не супротстављају сводницима. Друге жене које се баве проституцијом у своднику виде мушкарца који ће их
заштити од других мушкараца, иако је и сам насилан према њима. После дужег
времена проведеног у проституцији код многих жена се чак јавља и осећај да заслужују да буду злостављане (Erbe 1984, 616).
Корисници услуга проституције злоупотребљавају маргинализован положај
жена у проституцији. Најчешће се сам корисник понаша насилно према жени која
се бави проституцијом сматрајући „да може да ради шта год да пожели, пошто има
полни однос са особом, за коју мисли то, да јој социокултурна позиција, укључујући и законску, онемогућава да се пожали било коме” (Жикић 2008, 191). Прекр107
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шајно санкционисање жена које се баве проституцијом има за последицу да оне
избегавају да се обрате за помоћ надлежним државним органима када имају проблема с насилним корисницима сексуалних услуга. Можемо закључити да жене
у проституцији правни систем у Србији оставља без заштите пред корисницима
услуга проституције.
Улична проституција подразумева присутност жене на одређеним јавним местима која су припадницима Министарства унутрашњих послова позната као места на којима се окупљају жене које се баве проституцијом. Као што је већ наведено, неадекватна законска формулација која гласи „ко се одаје проституцији”262
доприноси да жене у уличној проституцији буду извршитељке прекршаја против
јавног реда и мира већ самим тим што јавно нуде пружање сексуалних услуга. У
таквим околностима, припадници Министарства унутрашњих послова лишавају
слободе жене у проституцији док стоје на улици.
С обзиром на то да жене у уличној проституцији виде проституцију као извор
зараде за основне животне потребе, оне сваку акцију полиције уперену против
себе доживљавају као вид неоправадног насиља (Жикић 2008, 176). Жене у проституцији не разумеју ни зашто се за бављење проституцијом изриче казна затвора јер не виде „због чега је њихово занимање толика опасност по друштво, да би
биле третиране попут људи који краду, силују или убијају” (Ibid., 186).
У досадашњој пракси показало се да због оваквог приступа припадника полиције, жене које се баве проституцијом, чак и оне које су жртве трговине људима,
бивају прекршајно гоњене, „не зато што су „ухваћене на делу”, већ зато што су полицији познате од раније” (Анђелковић и др. 2011, 108). Жене које су присиљене на
бављење проституцијом као жртве трговине људима подлежу прекршајном санкционисању независно од тога што су жртве кривичног дела. Практична примена
законске одредбе показује колико актуелно законско решење производи штетне
последице на правни положај жена у проституцији.
Секундарна виктимизација жена које се баве присилном проституцијом последица је и чињенице да Кривични законик Републике Србије263 не садржи одредбу о некажњавању жртава трговине људима за учешће у незаконитим активности-

262

Чл. 16. ст. 1. ЗЈРМ РС.

263

„Сл. гласник РС”, бр. 85/2005, 88/2005 – исп.,72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013,
108/2014 и 94/2016. У даљем тексту: КЗ РС.
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ма у мери у којој су на њих биле присиљене.264 Увођење одредбе о некажњавању
жртава трговине људима у кривично законодавство посебно је значајно с правног
аспекта жена у проституцији, узимајући у обзир актуелни прохибиционистички
модел регулисања проституције у Србији. На основу овакве одредбе, постојала би
могућност да жене жртве трговине људима у циљу присилне проституције избегну
прекршајно санкционисање и да се у односу на њих примене прописане мере за
заштиту и подршку жртвама трговине људима.
Насупрот негативним последицама које трпе жене у проституцији, законско
решење посредно доприноси невидљивости трговаца људима и других лица који
остварују зараду њиховом сексуалном експлоатацијом. Страх од лица чије су жртве и неповерење према државним органима утичу да жене након хапшења признају да се баве проституцијом, али „ретко су спремне да открију имена подводача
и помагача” (Анђелковић и др. 2011, 108).
Неангажовањем законодавца у правцу измене законског решења у регулисању
проституције у ЗЈРМ РС, који је ступио на снагу у 2016. године, жене у проституцији су изложене опасности да постану жртве трговине људима, а у случају да
то и постану, трговци људима ће несметано сексуално експлоатисати жене које
ће као жртве сносити додатни терет прекршајног санкционисања због бављења
проституцијом.
Правни оквир демотивише жене у проституцији и када је у питању остваривање права која им по закону припадају. С аспекта жена које се баве проституцијом,
изложених великом здравственом ризику, значајно је да им се омогући да остваре право на здравствену заштиту. Оне ово право могу остварити као незапослена
лица, али треба имати у виду да се ради о женама без икаквог образовања или с
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У 2011. години у новосадском хотелу „Парк”, који је категорисан с пет звездица, спроведена је акција ПУ Нови Сад у сузбијању организованог криминала и том приликом су
откривене жене које су се бавиле проституцијом. Организатори проституције су процесуирани пред Вишим судом у Новом Саду за кривично дело трговине људима по чл.
388. КЗ РС, док је девет жена које су се бавиле проституцијом прекршајно санкционисано за одавање проституцији из чл. 14. ЗЈРМ (Васовић 2016, 44). Ово је пример како
у конкретном случају, када се ради о трговини женама у циљу присилне проституције,
жене које су се бавиле проституцијом нису биле препознате као жртве трговине људима од стране надлежних државних органа, иако су организатори процесуирани за трговину људима по основу чл. 388. КЗ РС. Жене које су се бавиле проституцијом, а које су
несумњиво биле жртве трговине људима, прекршајно су санкционисане због бављења
проституцијом.
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најнижим степеном образовања265 које не знају на који начин да остваре своја права. Већина њих не зна да треба да се пријаве у Националну службу за запошљавање како би оствариле право на здравствену заштиту (Жикић 2008, 203). Због тога
жене у проституцији остају без здравственог осигурања а тиме, као у здравственом погледу ризична група жена, остају и без било какве здравствене контроле од
стране државе.
До позитивне промене правног положаја жена у проституцији у Србији може
доћи само изменом општег приступа у законском регулисању проституције, која
би била извршена у правцу декриминализације лица која се одају проституцији. У
односу на кориснике услуга проституције и лица која издају просторије ради проституције, важно је да законодавац остане код постојећег законског решења, јер је
оно у складу с међународним правним стандардима који се постепено изграђују на
пољу регулисања проституције.
С друге стране, уколико се остане при актуелном законском решењу које прописује прекршајно санкционисање жена у проституцији, оне ће остати обесправљене без заштите, „препуштене подводачима, другим припадницима девијантне
сцене и полицајцима” (Николић 2007, 105).

5.4. УЗРОЦИ УЛАСКА ЖЕНА У ПРОСТИТУЦИЈУ
Идентификовање узрока уласка жена у проституцију значајно је из два разлога.
Први разлог је што утврђивање узрока уласка жена у проституцију омогућава да
се делује на саме чиниоце који жене „гурају” у проституцију, како би се предупредило да жене уопште дођу у ситуацију да „одлуче” да се проституцијом баве. Други
разлог је што се на основу утврђених узрока може предвидети којим би се моделом
законског регулисања проституције утицало на њено смањивање, као и који модел
би имао најмање негативан утицај на свеукупни положај жена у проституцији.
У међународним документима проституција је препозната као родни проблем.
Родни аспект у изучавању проституције допринео је да се препознају узроци уласка жена у проституцију. Као кључни разлози уласка жена у проституцију у ме-
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Према подацима из 1968. године које је сакупио и анализирао Кухајда, од 217 жена у
проституцији чак 89,38% су чиниле жене с непотпуном основном и завршеном основном школом (Кухајда 1972, 58). Павловић и Цветинчанин Кнежевић су, анализирајући
осуђујуће пресуде због одавања проституцији у 2016. години, утврдиле да су од 61 лица,
42 лица без школе или с основном школом (Павловић и Цветинчанин Кнежевић 2018,
78–79).
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ђународним документима наводе се незапосленост која доводи до сиромаштва,
недостатак адекватног образовања, насиље и др.266
У научној литератури о проституцији анализирани су разлози уласка жена у
проституцију, јер су се аутори који су се бавили изучавањем проституције у својим
истраживањима трудили да проникну и у узроке уласка жена у проституцију.
Радуловић је, истражујући проституцију у некадашњој Социјалистичкој Федеративној Републици Југославији, увидео да је положај жене у друштву условљен
родном неједнакошћу, што је последица патријархалне организације друштва.
Он наводи да је проституција „нераскидиво повезана са друштвеним положајем
жене као пола и рода” (Радуловић 1986, 191). Патријархално уређење целокупног
друштва осликава се и на тржишту рада. Радуловић сматра да је капиталистички
систем одговоран за улазак жена у проституцију, јер је прихватио патријархалну
поделу рада према којој су жени припали послови који су у вези с пословима које
обављају у дому, тј. слабо плаћени послови (Ibid.). Супротно Радуловићевом погледу да је капитализам имао утицај на улазак жена у проституцији, Марковић
тврди да је проституција присутна и у социјалистичком друштву (Марковић 1965,
154), те да се улазак жена у проституцију не може везивати за одређен економски систем. Мишљења смо, као што је показало и истраживање проституције кроз
историју у Србији, да промене економских система нису утицале на присутност
проституције, те да је она опстајала независно од тога.
Социјализам у некадашњој Југославији је, по Радуловићу, само привидно
прокламовао једнакост жена и мушкараца, а суштински је остала подела рада из
капитализма која је наставила да одржава постојећу друштвену неједнакост. На
основу тога он закључује да је основни узок постојања проституције у југословенском друштву друштвена неједнакост жена, која у ствари никада није ни престала
да постоји. Као што смо већ напред навели, капитализам у Србији није утицао
на присутност проституције, она је опстала и за време социјализма, све до данас,
а узрок томе видимо у свеукупној друштвеној неједнакости жене у Србији, а не
у одређеном моделу поделе рада. Како на крају Радуловић закључује, са чиме се
и ми слажемо, основни узрок опстанка проституције у југословенском друштву,
а сада и у Србији, јесте друштвена неједнакост жена. Шпадијер Џинић, такође, у
друштвеној неједнакости жене и мушкарца види узрок који наводи жену на улазак
у проституцију. Она запажа да друштвена неједнакост жена и мушкараца приморава жену да путем сексуалног односа дође до бољег друштвеног положаја. Жену
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у проституцији види као „екстремни израз потчињености жене, њеног третирања
као робе, „ствари” (реификација) и коришћењa искључиво секса за материјалну
егзистенцију” (Шпадијер Џинић 1988, 102–103).
Цветков међу многобројним узроцима за улазак жене у проституцију као пресудан види економски узрок. Сматра да особа која је доведена на ивицу егзистенције не бира начин да дође до средстава да опстане. Покушавајући сликовито да
опише моменат у ком се жена опредељује за проституцију, наводи „Глад не познаје
ни право ни морал. Живот је сам по себи највиши закон на свијету. Глад треба да
се задовољи. Одавле до злочина само је корак” (Цветков 1908, 15). Опредељујући
моменат је егзистенцијални моменат када жена бира између глади и морала, а када
победи нагон за преживљавањем. Као и Радуловић, и он увиђа да је капиталистички модел производње проузроковао улазак великог броја жена у проституцију.
Папић такође сматра да је економски моменат кључан за улазак жене у проституцију. Као пример наводи акутну економску кризу с којом се Србија суочила током деведесетих година прошлог века, а која је утицала на то да се женама у Србији
отвори простор за проституцију (Папић 2012, 305).
Жикић је на основу разговора које је водио са женама у проституцији на подручју Београда закључио да је разлог искључиво економске природе. Жене у проституцији виде једину могућност да остваре финансијску самосталност услед недостатка стручних квалификација које би им омогућиле да се баве неким другим
занимањем. Економски мотив за улазак у проституцију, према Жикићу, последица
је најчешће три ситуације у које доспевају жене које се опредељују за проституцију.
Прва, жена доспева у тешку ситуацију из различитих разлога, али се у материјалном смислу негативно одражавају на целокупну њену ситуацију, друга је када је
жена поред себе у обавези да издржава чланове породице који нису способни да
сами себе издржавају, односно зависе од ње, и трећа ситуација је интравенско коришћење дроге (Жикић 2008, 66). Улазак жене у проституцију како би остваривала
приходе за подмиривање потреба породице јесте жртвовање жене које је последица родног обрасца (формираног под снажним утицајем патријархалне идеологије). Овакав родни образац врши невидљиву принуду на жену да се жртвује за
породицу уласком у проституцију. Жена је у овом случају несвесна утицаја родног
обрасца, јер себе види као хероину која ће проституцијом обезбедити средства за
породицу, а заправо је жртва своје породице.
Павловић и Цветинчанин Кнежевић су на основу анализе осуђујућих судских
пресуда за прекршај проституције у 2016. години у Републици Србији, проституцију назвале „стратегијом за преживљавање” (Павловић и Цветинчанин Кнежевић 2018, 91) којом жене покушавају да подмире основне животне потребе.
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Закључујемо да су утврђени разлози уласка жена у проституцију социјално-економски, док насупрот претежно социјално-економским факторима због којих жене улазе „добровољно” у проституцију, жене које се сексуално експлоатишу
као жртве трговине људима, у проституцију улазе под утицајем примене средства
принуде, као што су сила, претња и др. Ова средстава принуде примењује друго
лице које за крајњи циљ има експлоатацију проституције жене која је присиљена
на бављење проституцијом.
Проституција у коју жена улази својом слободном вољом само је условно добровољна, јер њу на проституцију приморавају социјално-екoномски фактори,
односно она у овом случају није жртва неког другог лица, него је жртва социјално-економских фактора (Freire 2009, 27). Потреба за очувањем егзистенције пресудан
је фактор који опредељује жену на „својевољан” улазак у проституцију. Павловић
и Цветинчанин Кнежевић стога оправдано негирају постојање слободног избора
приликом одабира проституције, јер жена у моменту „избора” других опција заправо није ни имала (Павловић и Цветинчанин Кнежевић 2018, 39). Проституција
представља „избор у ситуацији без избора” (Коларец 2007, 28).
Позитивни резултати на пољу сузбијања проституције не могу се остварити
уколико се на утврђене социјално-економске узроке уласка жена у проституцију
делује репресивним мерама. Ову тврдњу поткрепљује податак да се чак 80% жена
након кажњавања поново бави проституцијом.267 Позитивни резултати у одвраћању жена од уласка у проституцију захтевају мере којима би се деловало на идентификоване социјално-економске узроке, а које искључују примену репресије према
женама у проституцији. То су, пре свега, превентивне мере које би имале за циљ
постизање једнаких могућности у достизању економске самосталности између
жена и мушкараца у Србији.
Егзистенцијални проблеми као узроци уласка жена у проституцији указују да
прохибиционистички модел који подразумева санкционисање жена у проституцији објективно не може допринети њиховом одвраћању од проституције, а тиме ни
допринети смањивању исте. У том погледу Скробанек наводи „Уместо да заштите
жене, које у већини случајева немају ни средстава ни начина да дођу до средстава
за живот, мере против проституције, а нарочито закони којима се проституција
забрањује штите мушкарце од „лоших” жена” (Skrobanek 2001, 92). Прихватањем
прохибиционистичког модела занемарује се најважнија чињеница да „за већину
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Према подацима Прекршајног суда у Новом Саду за 2010, 2011. и 2012. годину, од укупно 90 кажњених лица 89 су жене и 1 мушкарац, од чега су у 80% случајева већ кажњавана лица (Стојаковић и Петровић Ранитовић 2013, 52).
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жена улазак у проституцију није ствар рационалног избора уопште” (Тимотијевић
2008, 196). Насупрот прохибиционистичком, неоаболиционистички модел је модел који се оријентисао на узроке уласка жена у проституцију. У државама које су
прихватиле неоаболиционистички приступ, жене у проституцији се охрабрују да
напусте проституцију омогућавањем да упишу различите курсеве и занате и након
обуке нађу запослење. Добијањем посла којим обезбеђују егзистенцију више не постоје економски узроци који су жену приморавали на проституцију, односно жена
је тада економски оснажена да трајно напусти проституцију.

5.5. ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПРОСТИТУЦИЈЕ У
ШТАМПАНИМ МЕДИЈИМА У СРБИЈИ
У штампаним медијима у Србији све су присутнији текстови о „елитној” проституцији, у којима се о проституцији пише као о пожељној професији за жене.
Како би се друштвено неприхватљива појава приказала у другачијем светлу,
наслови објављених текстова о високој проституцији у штампаним медијима не
садрже реч „проституција” или је реч „проституција”, у односу на остали део наслова, написана малим словима. Као примере ових наслова издвајамо: „Исповест
девојке која ради као пословна пратња: Навикла сам на хлеб с кавијаром” (Пронић
и Милојевић 2014), „ЈАХТЕ, БОГАТАШИ, СКУПА ПИЋА, Елитне проститутке
се из Београда преселиле на Црногорско приморје и за дан узимају И ХИЉАДЕ
ЕВРА” (Блиц 2018), „АТИНА ПРИЗНАЛА: Радим као пословна пратња!” (Курир
2015), „ЗАЈЕДНИЧКИ СТАН, ТАЈНИ ПРОФИЛИ И СКУПА ПУТОВАЊА Овако
изгледа елитна проституција у Србији” (Богосав 2018) и „Радила сам као пословна
пратња и зарадила бар четири стана” (Блиц жена 2017).
Уочљиво је да се већ кроз наслове текстова проституција промовише као пут
до луксузног живота, што указује на то да је циљ аутора представљање проституције као „престижне” професије за жене.
Текстове о елитној проституцији карактерише то што се учесницима у проституцији додељују називи на основу којих се на први поглед стиче утисак да се ради
о професији а не, према одредбама ЗЈРМ РС, прекршају против јавног реда и мира.
За жене које се баве елитном проституцијом, ретко се у штампаним медијима
користи термин „проститутка”, који се најчешће употебљава за жене у проституцији. Оне се називају девојкама које се баве пословном пратњом, ескорт-дамама,
старлетама или анимир-дамама, како би се прикрило да је реч о женама укљученим у проституцију (Блиц жена 2017; Пронић и Милојевић 2014; Марковић Субота
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2016). Наведени термини непосредно не указују да је реч о „занимању” које подразумева пружање сексуалних услуга за новац, па самим тим и не носе са собом стигму, као када је реч о термину „проститутка”, који неподељено изазива друштвену
осуду.
Корисници услуга проституције у штампаним медијима се не ословљавају с
корисници или „муштерије” – терминима резервисаним за кориснике услуга жена
уличне проституције – него су то: клијенти, галантна господа, богати привредници или бизнисмени (Блиц 2017; Богосав 2018; Блиц 2018; Марковић Субота 2016).
Одабраним терминима за кориснике сексуалних услуга којима се представљају као
успешни пословни људи презаузети послом, оправдава се њихова наводна потреба
да се, након закључења уносних послова или вишесатних састанка, опусте користећи услуге жена у проституцији.
Аутори текстова придају посебну пажњу местима на којима се одвија висока
проституција: луксузним хотелима, апартманима или јахтама (Блиц 2017; Блиц
2018; Марковић Субота 2016), како би се прикрио прави идентитет „услуга” и
елитна проституција приказала у другачијем светлу од уличне проституције, која
изазива моралну осуду друштва.
„Додатне погодности” вршења проституције на јахтама посебно се промовишу
у дневној штампи. У том погледу, аутори текстова наводе да, осим боравка на скупоценом пловилу, жена има могућност да посети далеке ексклузивне дестинације,
упозна богате и утицајне људе, па чак и обнови гардеробу, уколико испуни захтеве
богате клијентеле (Ibid.).
Анализирани примери текстова у којима се проституција промовише као професија за жене, показују да су изрази које користе њихови аутори настали „у напору да се кроз језик или помоћу језика измени ментална презентација пре свега
о актерима у чину проституције” (Савић 2009, 141). Употребом израза „пословна
пратња” проституција постаје друштвено прихватљива, жене се у циљу бољег живота лакше регрутују за испуњавање прохтева „галантне господе”, док сводници уз
помоћ аутора оваквих текстова остварују огроман профит сексуалном експлоатацијом жена.
Елитна проституција се од проституције ниског и средњег нивоа разликује по
организованости, уложеним већим новчаним средствима и скривености.268 Сама
суштина је иста, жена у проституцији пружа сексуалну услугу у замену за новчану или неку другу вредност. Најчешће, услед осећаја моћи због великих количина
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Више видети у делу рада Појавни облици проституције.
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новца који поседују, корисници услуга високе проституције су много суровији у
поступању према женама у проституцији. Упркос различитој терминологији која
се користи, положај жене у високој проституцији приликом пружања сексуалних
услуга у потпуности је исти, ако не и лошији у односу на жене у уличној проституцији. Виша цена коју корисник плаћа за услуге жена које се баве високом проституцијом подразумева да жена мора с корисником да проведе и по неколико дана,
да сексуалне услуге пружи и другим лицима, као што су пословни партнери корисника који плаћа жену. С обзиром на то да жена мора бити на располагању неколико дана једном или више лица, у елитној проституцији је широко распрострањена
употреба психоактивних супстанци, што жени „помаже” да издржи овакав начин
живота. Кокаин није декор, како се описује у медијским чланцима (Блиц 2018), он
се женама у проституцији даје како би потпуно „отупеле” и без опирања прихватиле све захтеве корисника (Farley 2015, 289).
Немогућност да се спроведу истраживања о елитној проституцији, односно,
тачније, недостатак релевантних података о елитној проституцији, може бити један од разлога што се ауторима текстова у дневној штампи отворио простор да у
својим текстовима износе податке из „добро обавештених извора” којима се (не)
намерно промовише проституција као професија. Редовно се, с краћим временским размацима, објављују текстови о високој проституцији као перспективном
занимању за атрактивне младе жене, што изазива оправдану сумњу да су такве
текстове „наручили” медијски сводници с циљем регрутовања младих девојака у
проституцију. Ту сумњу појачава садржај текстова, у којима се не презентују последице бављења проституцијом. Корисници услуга жена у елитној проституцији
увек су жељни „свежег меса”, што захтева стално регрутовање нових младих жена.
Објављивањем текстова о могућности да се кроз забаву дође до високих новчаних
сума, скупе брендиране гардеробе, летовања и зимовања на монденским туристичким дестинацијама, без навођења какве су последице ове „забаве” иза које се крије
проституција, засигурно могу да утичу на младе девојке. Неоткривање свих аспеката елитне проституције, те промовисање проституције као пожељне професије,
доводи у заблуду младе жене и гура их у руке сводницима и трговцима људима.
У погледу пропагирања проституције као професије, Коларец истиче да медијски
сводници „понижавају обичне људе који живе обичним животима, показујући им
само идеалне особе, савршених тијела, с бољим послом и много новаца. Обични
се људи, чији се животи не могу мјерити с тим идеалима требају осјећати мање
вриједнима” (Коларец и др. 2007, 21). Анализирани текстови из штампаних медија
ово и доказују јер се њима омаловажавају постојећи животи младих жена. Младе
жене, без животног искуства, ниског имовног стања, кроз овакве текстове заисту
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могу проституцију видети као „улазницу” за неки лепши живот, а да при томе не
сагледају објективно последице које ова „професија” носи по њихов психички и
физички интегритет. С друге стране, пропагирањем проституције као професије
која доноси престиж, покушава се искључити могућност да је жена купљена, увучена, гурнута у проституцију „у циљу сексуалног или економског искоришћавања
ради профита или користи других (а пре свега мушких) особа” (Савић 2009, 138),
што медијске своднике ослобађа одговорности.
У Србији је у 2019. години објављен текст у дневним новинама под насловом
„ШОКАНТАН ОГЛАС КРУЖИ СРБИЈОМ Отворено позивају младе девојке да постану ескорт дамe и обећавају БАСНОСЛОВНУ ЗАРАДУ” (Блиц 2019), у којем је
презентован објављен оглас у коме се траже девојке за заснивање радног односа на
одређено време за послове „В.И.П. пословне пратње”. У огласу се наводи да се од
девојака захтева да буду озбиљне и атрактивног изгледа, а плата се креће у распону
300.000,00–800.000,00 динара. Као што је наведено, пословна пратња је најчешће
употребљаван синоним за проституцију који користе сводници за прикривање
проституције, а у сврху регрутовања жена. Оглас у коме се траже девојке за заснивање радног односа на пословима пословне пратње јесте доказ да се „терен”
годинама припремао у штампаним медијима. Објављивање текстова у штампаним
медијима о елитној проституцији може се тумачити као зачетак званичног регрутовања младих девојака у Србији за проституцију. Девојке које су читале текстове
о позитивним искуствима жена које се баве елитном проституцијом остале су ускраћене за праву истину о животу жена у проституцији. Девојкама без животног
искуства презентовани су текстови о лакој и брзој заради и животу на високој
нози, док су остале без сазнања да се уласком у проституцију лишавају својих људских права и основних слобода, да постају потрошна роба сводника, а да ће из
„уносне професије” ако успеју сачувати живот, изаћи са физичким и психичким
последицама без превелике наде да се врате нормалном животу. Објављени оглас
нуди оно о чему су читале као њима недостижном што сводницима олакшава регрутовање и сексуалну експлоатацију девојака. Овај оглас јесте упозорење новинарским удружењима и државним институцијама да морају реаговати када се о
проституцији, која је законом прописана као прекршај против јавног реда и мира,
пише као о професији.
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5.6. ИСТРАЖИВАЊЕ ПРАВНОГ ПОЛОЖАЈА ЖЕНА У
ПРОСТИТУЦИЈИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
У циљу сагледавања правног положаја жена у проституцији у Републици Србији, спровели смо емпиријско истраживање експлоративног карактера. Истраживање је спроведено с циљем да се открију феноменолошке карактеристике прекршаја
проституције и стекне увид у начин њиховог процесуирања и кажњавања учесника у проституцији.
Емпиријско истраживање има две компоненте.
Прву компоненту чини истраживање праксе процесуирања прекршаја проституције. Циљ истраживања је да се прикупе и критички анализирају подаци који се
тичу извршилаца прекршаја проституције из чл. 16. ст. 1. ЗЈРМ РС, околности под
којима су они извршени, као и подаци о поступању Министарства унутрашњих
послова и прекршајних судова у прекршајним поступцима.
Постављене су четири хипотезе269 које ће бити предмет провере:
Прва хипотеза је да се превасходно жене баве проституцијом, а да су мушкарци корисници услуга проституције; иако то представља општепознату чињеницу,
било је потребно проверити, с обзиром на то да се проституција у раду одређује и
истражује као родно питање.
Друга хипотеза је да за жене у проституцији проституција представља у одређеном критичном моменту једину реалну опцију да преживе, а не њихов избор.
Трећа хипотеза заснива се на томе да жене у проституцији чешће подлежу прекршајном кажњавању у поређењу с мушкарцима који користе услуге проституције,
упркос томе што ЗЈРМ РС прописује кажњавање и корисника услуга проституције. Провером ове хипотезе уједно ће се испитати разлози због којих се корисници
не санкционишу у истој мери као жене у проституцији.

269

Постављене хипотезе су веома сличне хипотезама које су поставиле Сања Павловић и
Христина Цветичанин Кнежевић у истраживању које је спроведено током 2017. године, а чији резултати су објављени у публикацији „У име мушког народа” 2018. године.
Ове ауторке су своје истраживање базирале на правоснажним пресудама прекршајних судова у Републици Србији које су донете 2016. године. Истраживање за потребе овог рада такође се заснива на правоснажним пресудама четири прекршајна суда у
Републици Србији, али за период од 2016. године па до августа–децембра 2018. године. Сличност се може приписати томе што се оба истраживања фокусирају на родни
аспект проституције у циљу да се прикаже какав је заиста положај жена у проституцији
у Србији ради иницирања измене постојећег законског решења. Истовремено сличност
хипотеза омогућиће да се дође до сазнања да ли се нешто у међувремену променило, односно да ли ће постављене хипотезе и кроз ово истраживање поново бити потврђене.
118

Положај жена у проституцији у Републици Србији

Четврта хипотеза се надовезује на трећу и односи се на поштовање права на
правично суђење у прекршајним поступцима који се воде против окривљених због
прекршаја проституције прописаним одредбом чл. 16. ЗЈРМ РС. Хипотеза је да се
у поступцима према окривљенима због прекршаја прописаног одредбом чл. 16.
ЗЈРМ РС, и то пре свега када су у питању жене које се баве проституцијом, не поштује право на правично суђење.
Истраживањем праксе процесуирања прекршаја проституције обухваћени су
правоснажно окончани предмети за прекршај проституције у периоду од 2016. године, када је ступио на снагу актуелни ЗЈРМ РС, до 2018. године.
Другу компоненту истраживања чини продубљена анализа одабраних случајева прекршаја проституције методом студија случаја. Методом студија случаја анализирано је осам правноснажно окончаних предмета.

5.6.1. Опис и методологија истраживања
Прикупљање и обрада релевантних података обављени су у три фазе.
У првој, припремној фази, утврђени су истраживачки узорак, методологија и
план истраживања, израђен је упитник (Прилог бр. 1), који је послат прекршајним
судовима у Београду, Новом Саду, Нишу и Крушевцу. Одабрани су Прекршајни
суд у Београду, Прекршајни суд у Новом Саду, Прекршајни суд у Нишу као прекршајни судови у три највећа града у Републици Србији. Поред прекршајних судова
у три највећа града, изабран је и Прекршајни суд у Крушевцу. Овај прекршајни
суд је изабран, јер се Крушевац у дневној штампи спомиње као град у ком „цвета”
улична проституција, а у чланцима се налазе и фотографије с места на којима жене
у проституцији нуде сексуалне услуге (Курир 2017; bktvnews 2017).270
У наведене прекршајне судове послати су захтеви за приступ информацијама
од јавног значаја, којима су тражени подаци о броју особа које су прекршајно кажњене због одавања проституцији, коришћењу услуга проституције и уступања
просторија ради вршења проституције. У оквиру захтева, садржан је и списак тражених података: подаци о полу, старосној структури процесуираних лица, брач-
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Осим уличне проституције, путем сајтова рекламира се и елитна проституција у Крушевцу. У једном од таквих огласа, заинтересованим се препоручује да буду упорни „током позива за изнајмљивање и најам ових дама”. Уз један оглас за елитну проституцију наведена је и адреса у Крушевцу на коју заинтересовани могу лично доћи (https://
dijaspora.online/licni-kontakti/bracne-ponude/prostitutke-elitne-prostitucije-iz-ks-171421.
htm).
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ном стању, образовној структури, радном статусу, имовном стању, итд. Како се
према одредби чл. 88. ЗП РС прекршајни поступак покреће од стране овлашћеног
органа или оштећеног, од Министарства унутрашњих послова као примарно надлежног за спровођење ЗЈРМ РС, затражени су подаци о броју поднетих захтева за
покретање прекршајног поступка због одавања проституцији, коришћења услуга
проституције и уступања просторија ради проституције.
Из сва четири прекршајна суда послат је одговор с подацима који су тражени,
док је Министарство унутрашњих послова послало одговор да „не располаже документом који садржи тражену информацију” (Прилог бр. 9).271
У одговору Прекршајног суда у Нишу наведено је да у назначеном периоду није
вођен ниједан поступак због прекршаја проституције (Прилог бр. 6).272 Прекршајни суд у Крушевцу, према подацима које је доставио, у наведеном периоду такође
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Мада је у одговору навело да не располаже документом који садржи тражену информацију, Министарство унутрашњих послова ипак располаже одређеним подацима.
Наиме, Аутономни женски центар је такође у 2018. години послао Министарству унутрашњих послова захтев за добијање информације колико је било поднетих захтева
за покретање прекршајног поступка због прекршаја прописаног одредбом чл. 16. ст.
1. ЗЈРМ РС у 2016. и 2017. години. На поменути захтев Министарство унутрашњих
послова је делимично одговорило и доставило одређене податке (Прилог бр. 10). У
допису Министарства унутрашњих послова од 24. јула 2018. године, који је запримио
Аутономни женски центар, наводи се да је током 2016. године од стране подручних
полицијских управа поднето укупно 360 захтева за покретање прекршајног поступка
због прекршаја прописаног одредбом чл. 16. ст. 1. ЗЈРМ РС, и то: 321 захтев поднела је
Полицијска управа за Град Београд, 3 захтева поднела је Полицијска управа у Ваљеву,
9 захтева поднела је Полицијска управа у Краљеву, 24 захтева Полицијска управа у Новом Саду и 3 захтева Полицијска управа у Панчеву.
Током 2017. године од стране подручних полицијских управа поднета су укупно 264 захтева за покретање прекршајног поступка због прекршаја прописаног одредбом чл. 16.
ст. 1. ЗЈРМ РС, и то: 228 захтева поднела је Полицијска управа за Град Београд, 2 захтева Полицијска управа у Крагујевцу, 12 захтева Полицијска управа у Шапцу, 2 захтева
Полицијска управа у Краљеву, 4 захтева Полицијска управа у Крушевцу и 16 захтева
поднела је Полицијска управа у Новом Саду.
Министарство унутрашњих послова је у овом допису навело да не располаже документом који садржи податке о броју захтева за покретање прекршајних поступака према
категорији учинилаца, односно да ли је према учиниоцу поднет захтев за покретање
прекршајног поступка због одавања проституцији, коришћењу услуга проституције
или уступању просторија ради проституције и према полу учинилаца.
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Из података наведених у допису Министарства унутрашњих послова који је послат Аутономном женском центру може се уочити да Полицијска управа у Нишу током 2016.
и 2017. године није поднела ниједан захтев за покретање прекршајног поступка због
прекршаја прописаног одредбом чл. 16. ст. 1. ЗЈРМ РС, што објашњава зашто није било
ни поступака вођених пред Прекршајним судом у Нишу.
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није имао поднетих захтева за покретање поступка због прекршаја проституције
(Прилог бр. 7). Уколико су фотографије из дневне штампе на којима се виде жене
које нуде услуге проституције, али и корисници заиста веродостојне, онда се једино може закључити да овлашћени органи за покретање прекршајног поступка
нису заинтересовани за анагажовање у вези с проституцијом.273 У Прекршајном
суду у Београду у наведеном периоду правоснажно је окончано 186 поступака због
прекршаја проституције, док је у Прекршајном суду у Новом Саду правоснажно
окончано укупно 83 поступка због прекршаја проституције.
У другој фази прикупљени су и статистички обрађени подаци из дописа судова. Извршена је селекција предмета за студије случајева, извршен је увид у комплетне списе предмета и прикупљени су и анализирани подаци садржани у списима предмета.
Трећа истраживачка фаза обухватила је анализу и интерпретацију прикупљених података.

5.6.2. Пракса Прекршајног суда у Београду

5.6.2.1. Општи подаци о судским предметима
У Прекршајном суду у Београду у периоду од 1. јануара 2016. до 31. децембра
2018. године због прекршаја проституције правоснажно je окончано укупно 186
поступака.274
Због одавања проституцији правоснажно је окончано укупно 180 прекршајних
поступака и сва окривљена лица су правоснажно осуђена, а због прекршаја кори-
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Према подацима из дописа Министарства унутрашњих послова од 24. јула 2018. године
послатог Аутономном женском центру, Полицијска управа у Крушевцу је током 2016.
и 2017. године поднела 4 захтева за покретање прекршајног поступка због прекршаја
прописаног одредбом чл. 16. ст. 1. ЗЈРМ РС, и то сва четири у 2017. години.

274

Прекршајни суд у Београду води евиденцију за прекршај проституције не разврставајући предмете по томе да ли је у питању одавање проституцији, коришћење услуга проституције или уступање просторија ради проституције, због чега се није могао
користити достављени табеларни приказ (Прилог бр. 2), него се морало приступити
увиду у судске предмете. Увид у списе правоснажно окончаних предмета у 2018. години
извршен је 28. децембра 2018. године, док је увид у списе правоснажно завршене предмете у 2016. години и 2017. години извршен дана 14. фебруара 2019. године.
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шћења услуга проституције, шест прекршајних поступака, и такође, сва окривљена лица су правоснажно осуђена.
Табела бр. 1

Прекршајни суд у Београду

Број правоснажно
окончаних предмета
за прекршај одавања
проституцији

Број правоснажно
окончаних предмета за
прекршај коришћења
услуга проституције

2016.

78

2

2017.

54

0

2018.

48

4

УКУПНО

180

6

5.6.2.2. Профил учинилаца прекршаја одавања проституцији
Према обрађеним подацима, у периоду од 1. јануара 2016. до краја 2018. године,
укупно је 128 жена и 13 мушкараца осуђено због прекршаја одавања проституцији.
Табела бр. 2
Пол учинилаца прекршаја
одавања проституцији

Лица женског пола

Лица мушког пола

2016.

42

9

2017.

46

1

2018.

40

3

УКУПНО

128

13

Лица осуђена због одавања проституцији старости су од 19 до 54 године, и то, у
највећем броју случајева, неудата, односно неожењена и разведена лица. Углавном
имају завршену основну или средњу школу, а изузетак је једно лице које има факултетско образовање. Заједничко свим лицима је да су ниског имовинског стања
и без сталног запослења. У ретким случајевима проституција представља извор
додатне зараде уз слабо плаћен посао, а најчешће је она главни извор прихода лица
која се одају проституцији. Међу лицима осуђеним због прекршаја одавања проституцији има повратника, што се уочава и поређењем укупног броја вођених по-

122

Положај жена у проституцији у Републици Србији

ступака којих је било 180, с бројем лица која су правоснажно осуђена, а којих је
било укупно 128.
5.6.2.3. Профил учинилаца прекршаја коришћења услуга проституције
Сва лица правоснажно осуђена за коришћење услуга проституције мушког су
пола.
Табела бр. 3
Пол учинилаца прекршаја
коришћења услуга
проституције

Лица женског пола

Лица мушког пола

2016.

0

2

2017.

0

0

2018.

0

4

УКУПНО

0

6

Корисници услуга проституције старости су од 26 до 52 године. Међу њима
има ожењених и неожењених, док код неких није било података о брачном стању.
Корисници услуга проституције имају завршену средњу школу или факултет. Од
6 лица осуђених за коришћење проституције, 5 лица је стално запослено. Већина корисника је из бивших република Савезне Федеративне Републике Југославије. Увидом у списе предмета уочили смо да се у 15 од 54 правоснажно окончана
предмета због одавања проституцији у 2017. години наводи име корисника услуга
проституције. Свих 15 корисника су лица мушког пола. С обзиром на то да, по
тврђењу Министарства унутрашњих послова, ово министарство не води евиденцију о броју поднетих захтева за покретање прекршајног поступка због прекршаја
проституције, није могуће сазнати да ли је и против колико од ових 15 корисника
поднет захтев за покретање прекршајног поступка. Оправдану сумњу да против
ниједног од 15 корисника није ни поднет захтев за покретање прекршајног поступка, поткрепљује чињеница да не постоји ниједан правоснажно окончан поступак
за коришћење услуга проституције у 2017. години.
Повратника међу осуђенима за прекршај коришћења услуга проституције
нема. Овај податак не изненађује, јер се претежно ради о лицима страног држављанства. Осим тога, и актуелни ЗЈРМ РС, којим је коришћење услуга проституције прописано као прекршај, на снази је тек од 5. фебруара 2016. године.
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5.6.2.4. Санкције изречене лицима која су правоснажно осуђена за одавање
проституцији
Окривљени за прекршај одавања проституцији правоснажно су осуђени на
новчанe казнe у распону од 10.000,00 до 51.000,00 динара или казне затвора од 7
до 50 дана. Уз казну за одавање проституцији, окривљенима је неретко изрицана и
новчана казна за прекршај зато што нису имали пријављено пребивалиште275 или
новчана казна за прекршај зато што нису имали код себе личну карту.276
Када је реч о кажњавању лица за одавање проституцији, увидом у предмете уочено је да суд не примењује одредбу чл. 43. ст. 1. тач. 2. ЗП РС о ублажавању казне.
У складу с овом одредбом, суд приликом одмеравања казне има могућност, уколико утврди да прекршајем нису проузроковање теже последице, а постоје олакшавајуће околности које указују на то да се и блажом казном може постићи сврха
кажњавања, да прописану казну ублажи, тако што ће уместо казне затвора изрећи
новчану казну или рад у јавном интересу, али не испод најмање законске мере те
врсте казне. Ако се узме у обзир да се ради о лицима без запослења, која сексуалну
услугу пружају за минималне новчане износе, а некада и за храну и превоз до куће,
нејасно је зашто суд, водећи се начелом правичног суђења, није примењивао ову
законску одредбу. Ублажавањем казне у складу с одредбом чл. 43. ст. 2. ЗП РС, жена
у проституцији не би била приморана на плаћање новчане казне која јој додатно
угрожава егзистенцију или на одлазак у затвор на извршење затворске казне.
Увидом у предмете уочено је и да приликом замене новчане казне поступајуће
судије ни у једном случају нису замениле новчану казну радом у јавном интересу
у складу с одредбом чл. 41. ст. 3. ЗП РС, него искључиво казном затвора.277 Замена
новчане казне у казну рад у јавном интересу уместо у затворску казну би била, пре
свега, одраз хуманог поступања. Наиме, осуђена лица, а која су најчешће жене, не
би боравила у затвору с лицима осуђеним за кривична дела. Боравак у затвору
истовремено подразумева и одвајање од породице, а уколико је жена самохрана
мајка, деца се остављају без јединог родитеља, што је и за жену и за децу изузетно
тешко и стресно. У сваком погледу, жена би лакше психички и физички поднела
одслужење казне рад у јавном интересу. Ако се узме у обзир да су жене у проституцији жртве сегрегације, рад у јавном интересу би омогућио прелажење преко

275

Чл. 27. Закона о пребивалишту и боравишту грађана („Сл. гласник РС”, бр. 87/2011).

276

Чл. 29. Закона о личној карти („Сл. гласник РС”, бр. 62/2006 и 36/2011).

277

На овакву праксу судова у Србији указује се и у публикацији Сексуални рад у Србији
(Ђурасовић и др. 2017, 42).
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постојећих баријера и укључивање жена које се баве проституцијом у друштвену
заједницу. Рад у јавном интересу једина је казна од које се оправдано може очекивати да утиче на рехабилитацију жена, да се оне након издржане казне не врате
поново у проституцију.
Неизрицање казне рад у јавном интересу у случајевима када постоје разлози за
ублажавање казне у складу с одредбом чл. 43. ст. 1. тач. 2. ЗП РС, као и непримењивање одредбе чл. 41. ст. 3. ЗП РС, према којој се новчана казна може заменити
казном рад у јавном интересу, јесте кршење права на правично суђење. Казне које
се изричу у складу с међународним стандардом право на правично суђење „морају
бити пропорционалне тежини кривичног дела и околностима везаним за учиниоца” (Правично суђење 2000, 158). Прекршајни суд у Београду не примењује овај
стандард, јер се лицима у проституцији изричу искључиво новчана казна или казна затвора која, с обзиром на њихову свеукупну ситуацију, производи негативне
последице по сама лица која су извршила прекршај, као и на њихове породице.
5.6.2.5. Санкције изречене лицима која су правоснажно осуђена
за коришћење услуга проституције
Лица која су правоснажно осуђена за коришћење услуга проституције кажњена су искључиво новчаном казном, и то у распону од 10.000,00 до 50.000,00 динара.

5.6.3. Судска пракса Прекршајног суда у Новом Саду

5.6.3.1. Општи подаци о судским предметима
Пред Прекршајним судом у Новом Саду у периоду од 1. јануара 2016. до почетка августа 2018. године правоснажно су окончана 83 прекршајна поступка због
прекршаја проституције.
У наведеном периоду правоснажно је окончан незнатно већи број прекршајних
поступака због прекршаја коришћења услуга проституције.
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Табела бр. 4
Прекршајни суд у Новом
Саду

Број правоснажно
окончаних предмета
за прекршај одавања
проституцији

25

2016.
2017.

40

278

2018.
УКУПНО

Број правоснажно
окончаних предмета за
прекршај коришћења
услуга проституције
15
3

40

43

5.6.3.2. Профил учинилаца прекршаја одавања проституцији278
У периоду од 2016. до 6. августа 2018. године, правоснажно је окончан прекршајни поступак против укупно 23 лица женског пола и 1 лица мушког пола.279
Табела бр. 5
Пол учинилаца прекршаја
одавања проституцији

Лица женског пола

Лица мушког пола

2016.

11

0

2017.

10

0

2018.

2

1

УКУПНО

23

1

278

У Обавештењу бр. СУ II- 17а 241/18 Прекршајног суда у Новом Саду од 6. августа 2018.
године није наведен број предмета по годинама, него укупан број предмета (Обавештење бр. СУ II- 17а 241/18 Прекршајног суда у Новом Саду од 6. августа 2018. године
– Прилог бр. 3).

279

У Обавештењу бр. СУ II- 17а 241/18 Прекршајног суда у Новом Саду од 6. августа 2018.
године наведено је да прекршајни поступак због одавања проституцији вођен против
укупно 17 лица женског пола и 1 лица мушког пола.
Након Молбе од 15. октобра 2018. године (Прилог бр. 4) да нам се достави податак о
броју лица по годинама, наведени су подаци које смо дали у табели (Обавештење бр. СУ
II- 17а 241/18 Прекршајног суда у Новом Саду од 25. октобра 2018. године – Прилог бр.
5).
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Лица која су правоснажно осуђена због одавања проституцији била су стара од
20 до 45 година, разведена, неожењена и неудата. Ова лица су без образовања или
с основним образовањем, незапослена и ниског имовинског стања.
Према наводу из Обавештења Прекршајног суда у Новом Саду „ради се о окривљенима који су повратници у оваквој врсти прекршаја”, што је уочљиво и упоређивањем броја правоснажно окончаних поступака, којих је било укупно 40, с
бројем лица која су правоснажно осуђена због одавања проституцији, а којих је
било укупно 23.
5.6.3.3. Профил учинилаца прекршаја коришћења услуга проституције
У 2016. години због прекршаја коришћење услуга проституције правоснажно
су окончани прекршајни поступци против 25 лица мушког пола, у 2017. години
против 15 лица мушког пола, док су у 2018. години до момента састављања дописа,
правоснажно окончани прекршајни поступци према 3 лица мушког пола. Сва 43
правоснажно окончана прекршајна поступка вођена су против лица мушког пола.
Табела бр. 6
Лица женског пола

Лица мушког пола

2016.

0

25

2017.

0

15

2018.

0

3

УКУПНО

0

43

Према достављеним подацима Прекршајног суда у Новом Саду, уочава се да
су сва лица против којих је вођен поступак због коришћења услуга проституције
мушког пола. Мушкарци против којих је вођен прекршајни поступак због коришћења услуге проституције старосне су доби од 30 до 60 година, у браку, разведени
или неожењени. Корисници су лица свих образовних структура, запослени и незапослени, средњег имовинског стања. Међу осуђенима због прекршаја коришћења
услуга проституције нема повратника.
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5.6.3.4. Санкције изречене лицима која су правоснажно осуђена за одавање
проституцији
Лица која су правоснажно осуђена због одавања проституцији кажњена су
новчаним казнама у распону од 5.000,00 до 20.000,00 динара или затворским казнама у трајању од 5 до 60 дана.
5.6.3.5. Санкције изречене лицима која су правоснажно осуђена
за коришћење услуга проституције
Лицима правоснажно осуђеним за прекршај коришћења услуга проституције
изречене су искључиво новчане казне у распону од 20.000,00 до 80.000,00 динара.

5.6.4. Налази и интерпретација истраживања

5.6.4.1. Облици извршења прекршаја проституције
Обрађени подаци показују да се, и након прописивања коришћења услуга проституције као прекршаја, много учесталије воде прекршајни поступци против лица
која се одају проституцији него против лица која користе услуге проституције.
Табела бр. 7
Прекршајни суд у
Београду
и
Прекршајни суд у
Новом Саду

Правоснажно
окончани
предмети због
прекршаја одавања
проституцији

Правоснажно
окончани предмети
због прекршаја
коришћења услуга
проституције

УКУПНО

Правоснажно
окончани предмети
због прекршаја
проституције

220

49

269

На основу поређења броја правоснажно окончаних поступака због одавања
проституцији и броја правоснажно окончаних поступака због коришћења услуга
проституције, увиђамо да је вођено чак четири и по пута више поступака за одавање проституцији него поступака због коришћења услуга проституције.
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5.6.4.2. Профил учинилаца прекршаја одавања проституцији
Број учинилаца прекршаја одавања проституцији женског пола у односу на
број учинилаца мушког пола показује да је у Србији проституција превасходно
„женска професија”.
Табела бр. 8
Лица женског пола

Лица мушког пола

УКУПНО

151

14

165

Пол учинилаца
прекршаја одавање
проституцији

Лица осуђена због одавања проституцији свих су старосних доба, у највећем
броју случајева неудата, односно неожењена или разведена лица. Претежно се
ради о лицима са завршеном основном или средњом школом, док су изузеци лица
која имају високо образовање. Најчешће се ради о лицима без запослења, ниског
имовинског стања, од којих су многа на самом рубу егзистенције. Сиромаштво повезује сва лица која су правоснажно осуђена због одавања проституцији. С обзиром на то да је због одавања проституцији правоснажно окончано укупно 220
поступака против 165 лица, закључујемо да, када је реч о учиниоцима прекршаја
одавања проституцији, има повратника. Повратништво међу лицима која се одају
проституцији доводимо у везу са сиромаштвом. Наиме, сва лица која се одају проституцији живе у сиромаштву, што указује на то да проституцију виде као извор
прихода за задовољавање елементарних животних потреба. Без бављења проституцијом лица која се одају проституцији остала би без средстава за преживљавање.
5.6.4.3. Профил учинилаца прекршаја коришћења услуга проституције
На основу обрађених података закључујемо да су корисници услуга проституције искључиво мушкараци.
Табела бр. 9

Пол учинилаца прекршаја
коришћење услуга
проституције

Лица женског пола

Лица мушког пола

УКУПНО

0

49

49
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Корисници услуга проституције су мушкарци свих старосних доба и образовних структура, ожењени и неожењени. Када је у питању имовински статус корисника услуга проституције, да се приметити да се ради о лицима средњег имовинског стања.
Повратника међу осуђенима за прекршај коришћења услуга проституције
нема, што доводимо у везу са чињеницом да је коришћење услуга проституције
прописано као прекршај у Републици Србији од 5. фебруара 2016. године.
5.6.4.4. Санкције изречене лицима која су правоснажно осуђена за одавање
проституцији
Лица која су правоснажно осуђена због одавања проституцији кажњена су
новчаном казном у распону од 5.000,00 до 51.000,00 динара или затворском казном
од 5 до 60 дана.
Као што је већ напоменуто, увидом у предмете Прекршајног суда у Београду,
уочено је да суд не примењује одредбу чл. 43. ст. 1. тач. 2. ЗП РС о ублажавању
казне. Осим одредбе о ублажавању казне, Прекршајни суд у Београду ни у једном
предмету није заменио новчану казну радом у јавном интересу у складу с одредбом
чл. 41. ст. 3. ЗП, него искључиво казном затвора. Уз казну за одавање проституцији,
неретко је лицима која се одају проституцији изрицана и новчана казна за прекршај, јер нису имала пријављено пребивалиште, или пак новчана казна за прекршај
јер нису имала код себе личну карту.
5.6.4.5. Санкције изречене лицима која су правоснажно осуђена
за коришћење услуга проституције
Лицима правоснажно осуђеним за прекршај коришћења услуга проституције
изречене су и у Прекршајном суду у Београду и у Прекршајном суду у Новом Саду
искључиво новчане казне, и то у распону од 20.000,00 до 80.000,00 динара.
Податак да су особама које користе услуге проституције изрицане искључиво новчане казне, док су особама које се одају проституцији поред новчаних казни, изрицане и затворске казне, био је главни мотив да наставимо истраживање
и применом методе студије случаја истражимо положај жена у прекршајним поступцима, односно да дођемо до увида у то да ли се у прекршајним поступцима
због прекршаја прописаног одредбом чл. 16. ст. 1. ЗЈРМ РС судови воде правом на
правично суђење.
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5.6.5. Студије случаја
Ради стицања потпунијег увида у положај жена у проституцији пред прекршајним судовима280 применили смо квалитативну методу студије случаја (енгл.
case study), јер судски предмети у вези с прекршајем прописаним одредбом чл. 16.
ст. 1. ЗЈРМ РС јесу типични случајеви и стога погодни за истраживање методом
студије случаја. Примена метода студије случаја омогућила је да се стекне увид у
све објективне и субјективне околности и услове који су имали утицај на „криминално” понашање жена у проституцији којим се ремети јавни ред и мир (Николић Ристановић и Константиновић Вилић 2018, 71–72). Подаци су прикупљени из
списа правноснажно окончаних предмета применом анализе њиховог садржаја.
У фокусу истраживања је поштовање права на правично суђење у прекршајним
поступцима који се воде због прекршаја проституције, јер право на правично суђење, као скуп посебних права и процесних гаранција, јемчи да окривљени неће
бити неправедно кажњен. Пажњу смо, пре свега, усмерили на поштовање овог права у прекршајним поступцима који су вођени против жена у проституцији као
окривљенима, с обзиром на то да је предмет научног истраживања правни положај
жена у проституцији.
Првобитно је било планирано да методом студије случаја обрадимо пет правоснажно окончаних судских предмета у Прекршајном суду у Београду и Прекршајном суду у Новом Саду вођених због прекршаја прописаног одредбом чл. 16. ст. 1.
ЗЈРМ РС. Од пет правоснажно окончаних предмета, план је био да три правоснажна окончана предмета буду у вези с одавањем проституцији, а два правоснажно
окончана предмета у вези с коришћењем услуга проституције.
У Прекршајном суду у Новом Саду увидом у три правоснажно окончана предмета, испоставило се да је у сва три предмета донета пресуда против лица које се
одаје проституцији, као и против лица које је користило услуге проституције. У
наведеним предметима, учесници у проституцији затечени су заједно у вршењу
прекршаја против јавног реда и мира прописаног одредбом чл. 16. ст. 1. ЗЈРМ РС,
те је Полицијска управа у Новом Саду против оба учесника поднела захтев за покретање прекршајног поступка. Оваква ситуација утицала је да се анализирају три,
уместо претходно планирана два правоснажно окончана предмета због коришће-

280

Увидом у предмете Прекршајног суда у Београду уочили смо да су жене осуђене у највећем броју случајева док су очекивале муштерију, а да су у питању појединачни случајеви да је жена осуђена када је до пружања услуга проституције заиста дошло, што је био
још један мотив за ово истраживање.
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ња услуге проституције. Из садржаја списа предмета прикупљени су и анализирани сви релевантни подаци који се тичу самог прекршајног поступка и сагледавања
отежавајућих и олакшавајућих околности које су од значаја за одмеравање казне.
5.6.5.1. Предмети Прекршајног суда у Београду
У Прекршајном суду у Београду извршили смо увид у списе пет правоснажно
окончаних предмета због прекршаја прописаног одредбом чл. 16. ст. 1. ЗЈРМ РС.
Три предмета су правоснажно окончана због прекршаја одавања проституцији,
док су два предмета правоснажно окончана због прекршаја коришћења услуга
проституције.
5.6.5.1.1. Случај бр. 1
Модалитет извршења прекршаја
Захтев за покретање прекршајног поступка поднет је дана 28. августа 2018. године против жене у проституцији јер је „дана 27. августа 2018. године око 21,20
часова пријављена ХХ од стране полицијских службеника Одељења за ЈРМ, Управе
полиције, затечена у Београду, у ул. Панчевачки пут бб, у близини бензинске пумпе
„Гаспром”, како очекује клијенте и пролазницима нуди сексуалне услуге за новац, а
након што је полицијском службенику Одељења за ЈРМ, понудила пружање услуге
оралног секса по цени од 1.500,00 динара, доведена је у службене просторије ПУ за
град Београд. Оваквом својом радњом, пријављена ХХ је извршила прекршај из чл.
16. Закона реду и миру РС.”
Ток прекршајног поступка
Пријављена је доведена у службене просторије Полицијске управе за Град Београд и задржана у просторијама за задржавање зато што је затечена у извршењу
прекршаја. На решење о задржавању пријављена није изјавила жалбу.
Захтев за покретање прекршајног поступка службеници Полицијске управе за
Град Београд поднели су дана 28. августа 2018. године. За пријављену је у захтеву за
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покретање прекршајног поступка предложена примена одредбе чл. 308. ЗП РС281.
На решење о задржавању пријављена није изјавила жалбу.
Прекршајни суд у Београду донео је истог дана 28. августа 2018. године решење
о покретању прекршајног поступка.
На саслушању дана 28. августа 2018. окривљена је уредно поучена да има право
на браниоца, међутим одлучила је да се брани без присуства браниоца. Окривљена
није предложила извођење ниједног доказа. Након саслушања, донета је пресуда
којом је окривљена проглашена одговорном „што је дана 27. августа 2018. године
око 21,20 часова у Београду, у улици Панчевачки пут бб, у близини бензинске пумпе „Гаспром”, затечена од стране полицијских службеника да се одаје проституцији
на начин што је очекивала клијенте и пролазницима нудила сексуалне услуге за
новац, након што је полицијском службенику понудила пружање услуге оралног
секса по цени од 1.500,00 динара приведена је у станицу полиције чиме је починила
прекршај из члана 16. став 1. Закона о јавном реду и миру”.
Пресуда је постала извршна пре правоснажности, дана 28. августа 2018. године, а правоснажна дана 7. септембра 2018. године.
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Одредба чл. 308. ЗП РС прописује: „Осуђујућа пресуда се може извршити и пре њене
правноснажности у следећим случајевима:
1) ако окривљени не може да докаже свој идентитет или нема пребивалиште, или не
живи на адреси на којој је пријављен, или ако има пребивалиште у иностранству или
ако одлази у иностранство ради боравка, а суд нађе да постоји основана сумња да ће
окривљени избећи извршење изречене санкције;
2) ако је окривљени кажњен за тежи прекршај из области јавног реда и мира, безбедности јавног саобраћаја или тежи прекршај којим се угрожава живот или здравље људи
или ако то захтевају интереси опште безбедности или сигурности робног и финансијског промета или разлози морала или је кажњен за прекршај од којег могу настати теже
последице, а постоји основана сумња да ће наставити с вршењем прекршаја, поновити
прекршај или да ће избећи извршење изречене санкције.
У случајевима из става 1. овог члана суд ће у пресуди одредити да окривљени и пре
правноснажности пресуде приступи њеном извршењу.
Ако окривљени изјави жалбу против пресуде којом је одређено извршење пресуде пре
њене правноснажности, суд је дужан да жалбу са списом предмета достави другостепеном прекршајном суду у року од 24 часа, рачунајући од часа када је жалбу примио, а
другостепени прекршајни суд дужан је да о жалби одлучи и своју пресуду достави суду
у року од 48 часова рачунајући од часа пријема списа предмета.
На пресуду из става 1. овог члана подносилац захтева може изјавити жалбу у року од 48
часова рачунајући од часа пријема пресуде.”
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Личност и понашање учиниоца
Према подацима из пресуде, окривљена је стара 19 година из приградског насеља, неудата, без занимања и запослења, прекршајно кажњавана. Према извештају
Полицијске управе за Град Београд, Управе полиције, Одељења за ЈРМ окривљена
је осуђивана због прекршаја из чл. 16. ЗЈРМ РС.
У Полицијскоj испостави окривљена је изјавила да се бави проституцијом јер
она, сестра и мајка немају од чега да живе. Мајка окривљене је тешко болесна, а
окривљену, иако је покушавала да пронађе посао и пре пунолетства, нико није желео да запосли. Она наводи да и сада покушава да пронађе посао, али без успеха.
Изјава окривљене указује на то да она покушава да рационализује своју одговорност, оправдавајући своје поступање тиме што не може да пронађе посао који би
обезбедио егзистенцију њеној породици.
Пред судом, окривљена је признала извршење прекршаја.
Прекршајна санкција
Окривљена је осуђена на затворску казну у трајању од 7 дана.
Суд у образложењу пресуде наводи да је, ценећи одбрану окривљене, те увидом
у списе, и то пријаву за прекршај, писану изјаву окривљене, решење о задржавању
и изврештај из ПЕ, као и признање окривљене, те након спроведеног поступка и
утврђеног чињеничног стања на основу савесне и брижљиве оцене сваког доказа
посебно, свих доказа заједно и на основу резултата целокупног поступка – несумњиво утврдио да су се у противправној радњи окривљене стекла сва правна обележја дела прекршаја који јој је стављен на терет, а који је санкционисан чл. 16. ст.
1. ЗЈРМ РС.
У односу на субјективан однос окривљене према делу, у образложењу пресуде
наводи се да је „починила прекршај са умишљајем, јер је била свесна свог дела и
хтела његово извршење, а како је приликом вршења прекршаја била урачунљива,
судија је огласио одговорном”.
У образложењу пресуде се наводи да је, одлучујући о висини казне за учињени
прекршај, суд ценио „личне, породичне и материјалне прилике окривљене, степен
одговорности учиноца, тежину и последице учињеног прекршаја, околности под
којима је прекршај учињен, као и све друге околности из члана 42. ЗП, па је окривљеној сходно члану 36. став 1. ЗП изрекао казну затвора као у изреци пресуде,
ценећи да постоје околности које указују на већи степен кривице учиноца, а у уверењу да ће се истом постићи и сврха кажњавања.”
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Пресуда се на основу одредбе чл. 308. ст. 1. ЗП РС има извршити одмах „јер је
окривљена кажњена за тежи прекршај из области јавног реда и мира, те постоји
основана сумња да може осујетити извршење изречене казне”.
Окривљена је на основу одредбе чл. 145. ЗП РС ослобођена плаћања трошкова
поступка.
Истог дана окривљена је упућена на издржавање затворске казне у Казнено-поправни дом у Пожаревцу.
Коментар:
На основу изјаве окривљене, захтева за покретање прекршајног поступка и
саме пресуде уочава се да у конкретном случају уопште није ни дошло до пружања
сексуалне услуге, него да је окривљена проглашена одговорном за „учињен” и то
„тежи” прекршај који се огледа у томе што је стајала поред пута и нудила сексуалне
услуге.
Анализа списа овог предмета открива колико је заправо законска формулација
„ко се одаје проституцији” нејасна, неодговарајућа и како се она од стране суда
тумачи тако да жене у проституцији буду доведене у неповољну позицију када се
нађу као окривљене у прекршајном поступку.
Окривљена је кажњена најстрожом, затворском казном у трајању од 7 дана само
зато што је стајала поред пута и нудила сексуалне услуге, што је суд оквалификовао као тежи прекршај како би се пресуда могла извршити пре правоснажности.
Мишљења смо да је суду било „омогућено” да стајање на улици оквалификује као
тежи прекршај, јер окривљена није имала браниоца, односно није имала стручну
помоћ у прекршајном поступку. Оваквим својим поступањем суд је недвосмислено прекршио начело помоћи неукој странци у складу с којим је дужан да се стара
да незнање и неукост странака не буде на штету њихових права. Управо супротно
том начелу, суд је искористио незнање и неукост окривљене када је оквалификовао
одавање проституцији као тежи прекршај, а како би пресуда позивањем на чл. 308.
ЗП РС била извршна пре правоснажности.
Тешке животне прилике ове младе жене која је на себе преузела улогу хранитељке породице нису узела у обзир ни службена лица Одељења за ЈРМ, која су у
захтеву за покретање прекршајног поступка захтевала примену одредбу чл. 308.
ЗП РС у складу с којом ће се пресуда извршити пре њене правноснажности. Суд
је управо и поступио по предлогу службеника полиције, те је, како би „оправдао”
примену одредбе чл. 308. ЗП РС, у образложењу пресуде, на штету права окривљене као неуке странке, навео „да је окривљена починила тежи прекршај из области
јавног реда и мира, те постоји основана сумња да може осујетити извршење из135
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речене казне”. Списи предмета јасно указују на то да овде никакав тежи прекршај
није учињен, те да се одавање проституцији у конкретном случају свело на стајање
поред пута и нуђење услуга проституције.
Из наведеног случаја може се закључити да законска формулација одредбе чл.
16. ст. 1. ЗЈРМ РС производи негативне последице по жене у проституцији, јер се
оне кажњавају када до пружања сексуалне услуге није ни дошло. Још проблематичније за правни положај жена у проституцији јесте то што суд не води рачуна о
начелу пружања помоћи неукој странци, него напротив, користи њихову неукост
која се огледа у томе што не познају своја права и не знају за постојање могућности
да оспоравају доказе супротне стране, на штету њихових права, када оправдање
за примену одредбе чл. 308. ЗП РС проналази у томе што стајање на улици квалификују као тежи прекршај. Ово је за последицу имало да жена истог дана буде
упућена у Казнено-поправни дом у Пожаревцу.
5.6.5.1.2. Случај бр. 2
Модалитет извршења прекршаја
Захтев за покретање прекршајног поступка поднет је дана 10. октобра 2018. године против жене у проституцији јер је „дана 9. октобра 2018. године око 20,00 часова пријављена ХХ је од стране полицијских службеника Одељења за ЈРМ, Управе
полиције, затечена у ул. Панчевачки пут бб, у близини Пољопривредне школе, како
возачима нуди сексуалне услуге, након што је полицијском службенику Одељења
за ЈРМ, Управе полиције понудила услугу класичног секса по цени од 4.000,00 динара. Оваквом својом радњом, одавањем проституцији, пријављена је извршила
прекршај из чл. 16. ст. 1. Закона о ЈРМ РС. Приликом легитимисања пријављена
код себе није имала личну карту, иако је по закону дужна да је има, носи и на захтев овлашћеног службеног лица покаже. Према сопственој изјави, личну карту
је изгубила пре два месеца, а у законом предвиђеном року није поднела Захтев за
издавање личне карте, чиме је извршила прекршај из чл. 29. ст. 1. тач. 2. Закона о
личној карти РС.”
Ток прекршајног поступка
Пријављена је доведена у службене просторије Полицијске управе за Град Београд и задржана у просторијама за задржавање зато што се, како се наводи у решењу о задржавању, „не може одмах привести судији за прекршаје, а постоје основи
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сумње да ће побећи и опасност да ће непосредно наставити с вршењем прекршаја”.
На решење о задржавању, пријављена није изјавила жалбу.
Захтев за покретање прекршајног поступка поднет је дана 10. октобра 2018.
године. За пријављену је у захтеву за покретање прекршајног поступка предложена
примена одредбе чл. 308. ЗП РС. На решење о задржавању, пријављена није изјавила жалбу.
Прекршајни суд у Београду донео је истог дана 10. октобра 2018. године решење о покретању прекршајног поступка.
На саслушању дана 10. октобра 2018. окривљена је уредно поучена да има право на браниоца, међутим одлучила је да се брани без присуства браниоца. Окривљена није имала предлога за извођење доказа. Након саслушања, донета је пресуда којом је окривљена проглашена одговорном „што је дана 9. октобра 2018. године
око 20,00 часова у Београду, у ул. Панчевачки пут бб, нарушавала јавни ред и мир,
тако што се одавала проституцији, на тај начин што је понудила сексуалну услугу
за новац полицијском службенику Одељења за ЈРМ по цени за класични секс од
4.000,00 динара чиме је починила прекршај из члана 16. став 1. Закона о јавном
реду и миру”.
Окривљена је проглашена одговорном и „што је критичном приликом утврђено да код себе нема личну карту да покаже овлашћеном службеном лицу на увид,
јер је исту изгубила пре два месеца, а није поднела захтев за издавање нове личне
карте чиме је починила прекршај противно одредбама чл. 11. и чл. 20. ст. 2. Закона
о личној карти, кажњив по чл. 29. ст. 1. тачка 2. Закона о личној карти”.
Пресуда је постала извршна пре правоснажности, дана 10. октобра 2018. године, а правоснажна дана 19. октобра 2018. године.
Личност и понашање учиниоца
Према подацима из Пресуде окривљена је стара 23 године из града, удата, мајка
једног детета, без занимања, прекршајно кажњавана. Према извештају Полицијске
управе за Град Београд, који се налази у списима предмета, окривљена је кажњавана због одавања проституцији у складу с одредбом чл. 16. ст. 1. ЗЈРМ РС.
У Полицијскоj испостави окривљена је изјавила да се проституцијом бави 5
година и да је мајка трогодишњег детета. У односу на прекршај прописан одредбом
чл. 29. ст. 1. тач. 2. Закона о личној карти, окривљена је изјавила да нема финансијских могућности да поднесе захтев за нову личну карту.
Пред судом окривљена је признала извршење прекршаја, те навела „пришао ми
је на Панчевачком путу један мушкарац и ја сам му понудила услугу класичног сек-
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са по цени од 4.000,00 динара. После се представио да је полицајац, а личну карту
сам изгубила пре два месеца.”
Прекршајна санкција
Окривљена је осуђена на новчану казну у висини од 11.000,00 динара за одавање проституцији, док јој је због непоседовања личне карте изречена опомена.
У образложењу пресуде се наводи да је увидом у захтев за покретање прекршајног поступка, пријаву за прекршај, решење о задржавању, писану изјаву окривљене, суд на основу изведених доказа и признања окривљене у довољној мери
утврдио да су се у радњама окривљене стекла сва правна обележја прекршаја који
су јој стављени на терет и које је починила на начин описан у изреци ове пресуде, починивши прекршај прописан чл. 16. ст. 1. ЗЈРМ РС и поступивши противно
одредбама чл. 29. ст. 1. тач. 2. Закона о личној карти, због чега је оглашена кривом
и кажњена као у изреци пресуде.
У односну на субјективан однос окривљене према делу, у образложењу Пресуде
се наводи да је окривљена хтела извршење дела, свесна да ће наступити забрањена последица и пристала је на њено наступање, а приликом извршења прекршаја
окривљена је била урачунљива, па је суд применом чл. 89, чл. 92. и чл. 93. ЗП РС на
основу утврђених чињеница окривљену огласио одговорном.
Образлажући изречену казну, суд у пресуди наводи да је окривљеној изречена
новчана казна сходно одредби чл. 43. ст. 1. тач. 2. ЗП РС, јер је утврђено да прекршајем нису проузроковане теже последице, па како окривљена није кажњавана за
ову врсту прекршаја282 и имајући у виду њено држање у испитном поступку, суд
налази да ће се блажом казном постићи сврха кажњавања.
За прекршај прописан одредбом чл. 29. Закона о личној карти, окривљеној је изречена опомена сходно одредби чл. 50. ЗП РС, јер је, како се наводи у образложењу
Пресуде, суд утврдио да „постоје околности које у знатној мери умањују одговорност учиниоца и налази да ће се окривљена убудуће клонити вршења прекршаја”.
Пресуда се на основу одредбе чл. 308. ЗП РС има извршити одмах „јер је окривљена починила тежи прекршај против јавног реда и мира”.
Окривљена је ослобођена плаћања трошкова поступка.
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Уочава се да се у Пресуди наводи да је окривљена прекршајно некажњавана, док је према Изводу из прекршајне евиденције окривљена прекршајно кажњавана. Овде напомињемо да се, у складу с одредбом чл. 329. ЗП РС, изречена санкција брише из евиденције
по службеној дужности ако кажњено лице у року од четири године од дана правоснажности одлуке којом је изречена санкција не учини нови прекршај.
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Окривљена је платила новчану казну дана 10. октобра 2018. године.
Коментар:
На основу изјаве окривљене, захтева за покретање прекршајног поступка и
саме пресуде уочава се да у конкретном случају уопште није ни дошло до пружања
сексуалне услуге, него да је „водећи” се начелом слободне оцене доказа, а противно
начелу помоћи неукој странци, окривљена проглашена одговорном за „учињен” и
то тежи прекршај који се огледа у томе што је понудила сексуалну услугу за новац
полицијском службенику.
Неодговарајућа законска формулација „ко се одаје проституцији” и у овом је
случају допринела да жена буде прекршајно кажњена јер је понудила сексуалну
услугу.
У образложењу пресуде уочава се и једна противречност која представља битну повреду одредаба прекршајног поступка (чл. 264. ЗП РС). Образлажући из којих разлога се определио за новчану казну, суд у образложењу пресуде наводи да
прекршајем нису проузроковане теже последице. Међутим, суд примену одредбе
чл. 308. ЗП РС, у складу с којом ће се извршењу пресуде приступити пре њене
правноснажности, поткрепљује наводећи да је окривљена починила тежи прекршај против јавног реда и мира. Овај пример показује да суд „користи” неукост
жена у проституцији и квалификује прекршај прописан одредбом чл. 16. ст. 1.
ЗЈРМ РС као тежи „према потреби”. Стога, ако суд образлаже изрицање новчане
казне, наводећи да прекршајем нису проузрокованае теже последице, онда је морао остати доследан свом ставу и када је у питању примена одредбе чл. 308. ЗП РС,
а која би се огледала само у томе да се жени омогући да новчану казну плати након
правоснажности пресуде. Остављајући по страни чињеницу да противречност у
образложењу пресуде представља битну повреду одредаба прекршајног поступка,
потпуно је нелогично заузето становиште суда према којем је стајање поред пута и
нуђење сексуалних услуга оквалификовано као тежи прекршај против јавног реда
и мира.
Закључујемо из овог предмета да се законска формулација „ко се одаје проституцији” и у овом случају показала као неповољна по правни положај жена у
проституцији, јер је жена кажњена зато што је нудила сексуалне услуге на улици,
док до пружања услуге проституције у конкретном случају уопште није ни дошло.
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5.6.5.1.3. Случај бр. 3
Модалитет извршења прекршаја
Захтев за покретање прекршајног поступка поднет је дана 10. октобра 2018.
године против жене у проституцији, јер је „дана 9. октобра 2018. године око 20,00
часова пријављена ХХ је од стране полицијских службеника Одељења за ЈРМ, затечена у ул. Гаврила Принципа бб, у близини парка код Економског факултета како
очекује клијенте, а након што је полицијском службенику Одељења за ЈРМ понудила услуге оралног секса по цени од 1.000,00 динара. Оваквом својом радњом,
пријављена је извршила прекршај из чл. 16. ст. 1. Закона о ЈРМ РС”.
Ток прекршајног поступка
Пријављена је доведена у службене просторије Полицијске управе за Град Београд и задржана у просторијама за задржавање из разлога „јер се не може одмах
привести судији за прекршаје, а постоје основи сумње да ће побећи и опасност да
ће непосредно наставити за вршењем прекршаја”.
На решење о задржавању пријављена није изјавила жалбу.
Захтев за покретање прекршајног поступка службеници Управе полиције –
Одељење за ЈРМ поднели су дана 10. октобра 2018. године. За пријављену је у захтеву за покретање прекршајног поступка предложена примена одредбе чл. 308. ЗП.
Прекршајни суд у Београду донео је истог дана 10. октобра 2018. године решење о покретању прекршајног поступка.
На саслушању дана 10. октобра 2018. окривљена је уредно поучена да има право
на браниоца, међутим одлучила је да се брани без присуства браниоца. Окривљена
није имала предлога за извођење доказа. Након саслушања донета је пресуда којом
је окривљена проглашена одговорном „што је дана 9. октобра 2018. године у 20,00
часова у Београду, у ул. Гаврила Принципа бб, нарушавала јавни ред и мир, тако
што се одавала проституцији, на тај начин што је понудила сексуалну услугу за новац полицијском службенику Одељења за ЈРМ за орални секс, по цени од 1.000,00
динара чиме је учинила прекршај из члана 16. ст. 1. Закона о јавном реду и миру”.
Пресуда је постала правоснажна дана 19. октобра 2018. године, а извршна дана
5. новембра 2018. године.
Личност и понашање учиниоца
Према подацима из пресуде, окривљена је стара 53 године, из града, разведена,
без занимања и запослења, мајка једног детета. Према извештају Управе полиције
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– Одељења за ЈРМ окривљена је прекршајно кажњавана због прекршаја прописаног одредбом чл. 16. ст. 1. ЗЈРМ РС.
У Полицијскоj управи окривљена је изјавила да се проституцијом у близини
Економског факултета бави већ десет година и да пролазницима нуди услуге оралног секса за 1.000,00 динара.
На саслушању пред судом окривљена је изјавила да је услугу оралног секса по
цени од 1.000,00 динара понудила мушкарцу који јој је пришао, а који се после
представио као полицијац.
Прекршајна санкција
Окривљена је осуђена на новчану казну у висини од 10.000,00 динара.
Суд у образложењу пресуде наводи да је извршеним увидом у захтев за покретање прекршајног поступка, прекршајну пријаву, службену белешку о обавештењу
примљеном од грађана283, писмену изјаву окривљене, као и ценећи признање окривљене – нашао да је окривљена на описани начин учинила прекршај кажњив по чл.
16. ст. 1. ЗЈРМ РС, јер је критичном приликом нарушавала јавни ред и мир одајући
се проституцији. Како се наводи у образложењу пресуде, суд је на основу савесне
и брижљиве оцене изведених доказа, како сваког доказа посебно тако и у међусобној вези, односно списа предмета у целини, утврдио да је окривљена учинила
прекршај који јој је од стране подносиоца захтева стављен на терет, те је за исти
у одсуству других околности које би искључивале њену одговорност, окривљену
огласио одговорном и казнио је по закону.
У односну на субјективан однос окривљене према делу, у образложењу пресуде
наводи се да је окривљена хтела извршење дела, свесна да ће наступити забрањена
последица и пристала је на њено наступање, а приликом вршења прекршаја окривљена је била урачунљива, па је суд применом одредби чл. 89, чл. 92. и чл. 93. ЗП
РС, на основу утврђених чињеница, окривљену огласио одговорном.
У образложењу пресуде наводи се да је суд окривљеној уместо казне затвора
изрекао новчану казну у складу с одредбом чл. 43. ст. 1. тач. 2. ЗП РС, јер је утврдио
да прекршајем нису проузроковане теже последице, као и да окривљена до сада
није кажњавана за ову врсту прекршаја284, а имајући у виду њено држање у испитном поступку, суд налази да ће се и блажом казном постићи сврха кажњавања.

283

Службена белешка о обавештењу примљеном од грађана није се налазила у списима
предмета, а не помиње се ни као прилог у захтеву за покретање прекршајног поступка,
због чега сматрамо да је у питању грешка.

284

Видети фусноту 282.
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Окривљена је ослобођена плаћања трошкова прекршајног поступка.
Коментар:
На основу изјаве окривљене, захтева за покретање прекршајног поступка и
саме пресуде уочава се да у конкретном случају није ни дошло до пружања сексуалне услуге, него да је окривљена проглашена одговорном за „учињен” и то тежи
прекршај који се огледа у томе што је стајала у парку и нудила сексуалне услуге.
Изјава окривљене да се већ десет година бави проституцијом и извештај из
прекршајне евиденције полицијске управе, указују на то да кажњавање жена не
даје резултате у пракси, односно да изрицање казни не одвраћа жене од проституције, него да се, напротив, жене без запослења одмах након кажњавања враћају у
проституцију.
Окривљена је кажњена новчаном казном у висини од 10.000,00 динара, јер је
стајала у парку и нудила услуге оралног секса по цени од 1.000,00 динара. Несразмера између изречене казне и цене сексуалне услуге показује да се жена изрицањем казне која је десет пута виша од цене сексуалне услуге доводи у тешку финансијску позицију, те је и сама казна враћа у проституцију, како би зарадила новац да
плати казну. Из списа предмета претпостављамо да се жена бави проституцијом
како би издржавала себе и дете, а казном од 10.000,00 динара, доведена је у ситуацију да мора да има десет корисника само да би платила изречену казну, а тек након десет корисника, може да заради новац да подмири основне животне потребе.
Суд је у овом случају имао у виду личне прилике окривљене, јер је применио
одредбу чл. 43. ст. 1. тач. 2. ЗП РС и окривљеној ублажио новчану казну, а није
ни прихватио предлог Полицијске управе за Град Београд да се у конкретном случају примени одредба чл. 308. ЗП РС, сходно којој би пресуда била извршна пре
правоснажности.
Овај случај показује да је суд посебно имао у виду тешке личне прилике окривљене, јер је високу новчану казну индивидуализовао кроз процес одмеравања и
омогућио окривљеној да ову ублажену, мада према материјалном стању окривљене
ипак високу, новчану казну плати у року од 15 дана од правоснажности пресуде.
Изречена ублажена новчана казна и одбијање предлога полицијских службеника
за примену одредбе чл. 308. ЗП РС показатељи су да је суд имао у виду личне прилике окривљене у току прекршајног поступка.
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5.6.5.1.4. Случај бр. 4
Модалитет извршења прекршаја
Захтев за покретање прекршајног поступка поднет је дана 28. августа 2018. године против корисника услуга проституције, јер је „дана 28. августа 2018. године
око 01,00 часова, пријављени ХХ од стране полицијских службеника Одељења за
ЈРМ, затечен у улици Светог Саве бр. 10, хотел „SaintTen” у соби број 209, након
што му је ХХ пружила услугу оралног секса по цени од 100 евра, у трајању од сат
времена. Пријављени ХХ је с ХХ ступио у контакт позивајући оглашени број телефона ХХ на интернет-сајту www.seksiadresar.com с текстом „Топ црнка позови и
долазим ХХ”. Том приликом му је иста навела да пружа услуге класичног и оралног секса по цени од 100 евра за сат времена. Оваквом својом радњом коришћења
услуга проституције, пријављени ХХ је извршио прекршај из чл. 16. ст. 1. Закона о
ЈРМ РС.”
Ток прекршајног поступка
Пријављени је доведен у службене просторије Полицијске управе за Град Београд и задржан у просторијама за задржавање „јер се не може одмах привести судији за прекршаје, а постоје основи сумње да ће побећи и опасност да ће непосредно наставити са вршењем прекршаја сходно одредби чл. 190. ст. 4. Закона о
прекршајима”. На решење о задржавању пријављени није изјавио жалбу.
Захтев за покретање прекршајног поступка поднет је дана 28. августа 2018. године. За пријављеног је у захтеву за покретање прекршајног поступка предложена
примена одредбе чл. 308. ЗП РС.
Прекршајни суд у Београду донео је истог дана, 28. августа 2018. године, решење о покретању прекршајног поступка.
На саслушању дана 28. августа 2018. окривљени је уредно поучен да има право
на браниоца, међутим одлучио је да се брани без присуства браниоца. Окривљени
није имао предлога за извођење доказа. Након саслушања, донета је пресуда којом је окривљени проглашен одговорним „што је дана 28. августа 2018. године око
01,00 часова у Београду у улици Светог Саве бр. 10, у хотелу „SaintTen” у соби број
209, затечен од стране полицијских службеника у коришћењу услуга проституције
од стране ХХ која му је пружила договорену услугу оралног секса по цени од 100
евра у трајању од сат времена. До ње је дошао тако што је звао оглашени број телефона ХХ на интернет-сајту www.seksiadresar.com, чиме је починио прекршај из
члана 16. став 1. Закона о јавном реду и миру”.
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Пресуда је постала извршна пре правоснажности, дана 28. августа 2018. године, а правоснажна дана 7. септембра 2018. године.
Личност и понашање учиниоца
Према подацима из Пресуде окривљени је стар 52 године, држављанин је стране државе (бивше југословенске републике), из града, по занимању доктор, запослен, ожењен, отац два детета, прекршајно некажњаван.
На саслушању у суду, окривљени је признао извршење прекршаја на начин
како је наведено у захтеву за покретање прекршајног поступка.
Окривљени није изразио кајање због свог поступка.
Прекршајна санкција
Окривљени је осуђен на новчану казну у висини од 50.000,00 динара.
У складу с одредбом члана 145. ЗП РС ослобођен је плаћања трошкова прекршајног поступка.
У образложењу пресуде суд наводи да је, ценећи одбрану окривљеног, те увидом у списе и то пријаву за прекршај, службену белешку о обавештењу примљеном
од грађана285, фото-копију интернетске странице, решење о задржавању и извештај из ПЕ, као и признање окривљенoг, након спроведеног поступка и утврђеног
чињеничног стања на основу савесне и брижљиве оцене сваког доказа посебно,
свих доказа заједно и на основу резултата целокупног поступка несумњиво утврдио да су се у противправној радњи окривљеног стекла сва правна обележја дела
прекршаја који му се ставља на терет, а који је санкционисан одредбом чл. 16. ст.
1. ЗЈРМ РС.
У односну на субјективан однос окривљеног према делу, у образложењу пресуде наводи се да је „учинио прекршај са умишљајем, јер је био свестан свог дела
и хтео његово извршење, а како је приликом извршења прекршаја био урачунљив,
судија га је огласио одговорним”.
Суд у образложењу пресуде наводи да је, одлучујући о висини казне за учињени прекршај, ценио „личне, породичне и материјалне прилике окривљеног, степен
одговорности учиноца, тежину и последице учињеног прекршаја, околности под
којима је прекршај учињен, као и све друге околности из члана 42. Закона о пре-
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У питању је обавештење примљено од жене која је пружила сексуалну услугу окривљеном. Приликом изласка из хотела у коме је жена окривљеном пружила сексуалну
услугу, њу су зауставили и легитимисали службеници Одељења за ЈРМ.
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кршајима, па му је изрекао новчану казну као у изреци пресуде у уверењу да ће се
истом постићи циљ и сврха кажњавања”.
Пресуда се на основу одредбе чл. 308. ст. 1. ЗП РС има извршити одмах „јер је
окривљени страни држављанин – држављанин ХХ, те постоји основана сумња да
може осујетити извршење изречене казне”.
Истог дана окривљени је у целости платио изречену новчану казну.
Коментар:
На основу изјаве окривљеног, службене белешке о обавештењу примљеном
од грађана (жене у проституцији), захтева за покретање прекршајног поступка и
саме пресуде, уочава се да je у конкретном случају дошло до коришћења услуге
проституције.
Кориснику је изречена казна у износу од 50.000,00 динара која се не може
сматрати високом, јер је за овај прекршај прописана новчана казна у распону од
50.000,00 до 150.000,00 динара. Разлог за изрицање најниже новчане казне прописане за овај прекршај може се правдати чињеницом да окривљени до сада није
прекршајно кажњаван.
Суд је заузео став да је окривљени прекршај извршио с умишљајем, што сматрамо и довољним разлогом што суд у овом случају није применио одредбу чл. 43.
ЗП РС и окривљеном ублажио казну. Такође, из службене белешке о обавештењу примљеном од грађана (окривљеног) сазнајемо да је окривљени позвао жену
у проституцији у намери да га „опусти” јер је био под стресом због предстојећег
пословног састанка након ког очекује да напредује у каријери. Ублажавању казне
противе се и личне прилике окривљеног, посебно чињеница да се ради о високообразованом човеку и то здравственом раднику, запосленом, човеку средњих година с довољно животног искуства, коме очигледно коришћење услуга проституције
представља вид задовољства. Имајући у виду побуде, личне прилике окривљеног,
као и чињеницу да окривљени није изразио кајање због свог поступка, оправдано
можемо сматрати да би ублажавање казне кориснику као што је окривљени, могло
представљати подстицај да убудуће користи услуге жена у проституцији.
На основу саме личности окривљеног, посебно чињенице да се ради о човеку
који је здравствени радник и који није исказао кајање због свог поступања, суд је
имао основ да окривљеном изрекне и вишу новчану казну.
Пресуда је одмах постала извршна зато што је окривљени страни држављанин,
те је суд, како и сам у образложењу пресуде наводи, применом одредбе чл. 308. ЗП
РС хтео да спречи да окривљени евентуално осујети извршење изречене казне.
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Сматрамо да је суд неосновано применио одредбу чл. 145. ЗП РС, којом је
прописано да суд може окривљеног ослободити од дужности да у целости или делимично надокнади трошкове прекршајног поступка ако би њиховом плаћањем
било доведено у питање издржавање окривљеног или лица која је он дужан да по
закону издржава, и на основу ове одредбе ослободио окривљеног дужности да надокнади трошкове прекршајног поступка. Личне прилике окривљеног које се огледају у чињеници да је у питању високообразовано лице које је запослено у струци,
ни на који начин не указују да би плаћањем трошкова прекршајног поступка било
доведено у питање његово издржавање или издржавање лица која је он по закону
дужан да издржава.
На основу података из списа предмета закључујемо да суд у овом поступку није
правилно ценио личне прилике окривљеног, јер су објективно пружале основ суду
за изрицање више новчане казне. Личне прилике окривљеног цењене су у корист
окривљеног. Поступак окривљеног, који је – иако образован и ситуиран мушкарац
од 52 године, ожењен, отац двоје деце – користио сексуалне услуге жене која има
само 19 година286 релативизован је, док окривљени у току поступка није ни изразио
кајање због свог поступка.
5.6.5.1.5. Случај бр. 5
Модалитет извршења прекршаја
Захтев за покретање прекршајног поступка поднет је дана 26. јула 2018. године
против корисника услуга проституције јер је „дана 25. јула 2018. године око 20,30
часова, пријављени ХХ од стране полицијских службеника Одељења за ЈРМ, затечен у улици Жоржа Клемансоа бр. 18а у стану бр. 41, заједно с ХХ, након што му
је именована пружила договорену услугу класичног и оралног секса по цени од
340 евра, у трајању од три сата. Пријављени ХХ је с ХХ ступио у контакт позивајући оглашени број телефона ХХ на интернет-сајту www.eurogirlsescort.com. Том
приликом му је иста навела да пружа услуге класичног и оралног секса по цени од
100 евра за сат времена. Оваквом својом радњом, коришћења услуга проституције,
пријављени ХХ је извршио прекршај из чл. 16. ст. 1. Закона о ЈРМ РС”.
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Из службене белешке о обавештењу примљеном од грађана сазнајемо да се жена проституцијом бави од своје 12 године.
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Ток прекршајног поступка
Пријављени је доведен у службене просторије Полицијске управе за Град Београд и задржан у просторијама за задржавање сходно одредби чл. 190. ст. 4. ЗПРС
„јер се не може одмах привести судији за прекршаје, а постоје основи сумње да ће
побећи и опасност да ће непосредно наставити с вршењем прекршаја”. На решење
о задржавању пријављени није изјавио жалбу.
Захтев за покретање прекршајног поступка поднет је дана 26. јула 2018. године.
За пријављеног је у захтеву за покретање прекршајног поступка предложена примена одредбе чл. 308. ЗП РС.
Прекршајни суд у Београду донео је истог дана, 26. јула 2018. године, решење о
покретању прекршајног поступка.
На саслушању дана 26. јула 2018. окривљени је уредно поучен да има право на
браниоца, међутим одлучио је да се брани без присуства браниоца. Окривљени
није имао предлога за извођење доказа. Након саслушања донета је пресуда којом
је окривљени проглашен одговорним „што је дана 25. јула 2018. године око 20,30
часова у Београду у улици Жоржа Клемансоа бр.18а, у стану број 41 затечен од
стране полицјских службеника да је користио услуге проституције од стране ХХ
која му је пружила договорену услугу класичног и оралног секса по цени од 340
евра у трајању од три сата времена. До ње је дошао тако што је звао на оглашени
број телефона ХХ на интернет-сајту www.eurogirlsescort.com, чиме је починио прекршај из члана 16. став 1. Закона о јавном реду и миру”.
Пресуда је постала извршна пре правоснажности, дана 26. јула 2018. године, а
правоснажна дана 6. августа 2018. године.
Личност и понашање учиниоца
Према подацима из Пресуде, окривљени је стар 25 година, држављанин стране
државе (бивше југословенске републике), из града, дипломирани менаџер, запослен, прекршајно некажњаван.
На саслушању у суду окривљени је признао извршење прекршаја на начин како
је наведено у захтеву за покретање прекршајног поступка.
Окривљени није изразио кајање због свог поступања.
Прекршајна санкција
Окривљени је осуђен на новчану казну у висини од 50.000,00 динара. Изречена
му је и заштитна мера одузимање предмета извршења прекршаја и то једна Теленор сим картица.
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У складу с одредбом чл. 145. ЗП РС ослобођен је плаћања трошкова прекршајног поступка.
Суд у образложењу наводи да је, ценећи одбрану окривљеног, а увидом у списе
и то пријаву за прекршај, службену белешку о обавештењу примљеном од грађана,
потврду о одузетом предмету, решење о задржавању и извештај из ПЕ, као и признање окривљеног, након спроведеног поступка и утврђеног чињеничног стања
на основу савесне и брижљиве оцене сваког доказа посебно, свих доказа заједно и
на основу резултата целокупног поступка – несумњиво утврдио да су се у противправној радњи окривљеног стекла сва правна обележја дела прекршаја који му се
ставља на терет, а који је санкционисан чл. 16. ст. 1. ЗЈРМ РС.
У односу на субјективан однос окривљеног према делу, у образложењу пресуде
наводи се да је „учинио прекршај са умишљајем, јер је био свестан свог дела и хтео
његово извршење, а како је приликом извршења прекршаја био урачунљив, суд га
је огласио одговорним”.
Суд у образложењу пресуде наводи да је, одлучујући о висини казне за учињени прекршај, ценио „личне, породичне и материјалне прилике окривљеног, степен
одговорности учиноца, тежину и последице учињеног прекршаја, околности под
којима је прекршај учињен, као и све друге околности из члана 42. Закона о прекршајима, па му је изрекао новчану казну као у изреци пресуде у уверењу да ће се
истом постићи циљ и сврха кажњавања”.
Пресуда се на основу одредбе чл. 308. ст. 1. ЗП РС има извршити одмах „јер је
окривљени страни држављанин – држављанин ХХ, те постоји основана сумња да
може осујетити извршење изречене казне”.
Истог дана, 26. јула 2018. године, окривљени је у целости платио изречену новчану казну.
Коментар:
На основу изјаве окривљеног, службене белешке о обавештењу примљеном од
грађана (у конкретном случају од жене у проституцији)287, захтева за покретање
прекршајног поступка и саме пресуде, уочава се да је у овом случају дошло до коришћења услуге проституције.
Кориснику је изречена казна у износу од 50.000,00 динара, која се не може
сматрати високом, јер је за овај прекршај прописана новчана казна у распону од
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У питању је обавештење примљено од жене која је пружила сексуалну услугу окривљеном. Приликом изласка из зграде у којој је жена окривљеном пружила сексуалну услугу,
њу су зауставили и легитимисали службеници Одељења за ЈРМ.
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50.000,00 до 150.000,00 динара. Разлог за изрицање најниже новчане казне прописане за овај прекршај може се правдати чињеницом да је у питању млад човек који
до сада није прекршајно кажњаван. Пресуда је одмах постала извршна зато што
је окривљени страни држављанин, те је суд како и сам у образложењу пресуде наводи применом одредбе чл. 308. ЗП РС хтео да спречи да окривљени евентуално
осујети извршење изречене казне.
Сматрамо да је у суд у конкретном случају могао окривљеном да изрекне и
вишу новчану казну. Наиме, из службене белешке о обавештењу примљеном од
грађана сазнајемо да је окривљеном иста жена у проституцији и пре три године
пружила сексуалне услуге, што указује на то да се ради о окривљеном који има
навику да користи услуге проституције. Личне прилике окривљеног, чињеница да
није изразио кајање због свог поступка, а посебно понашање окривљеног, тј. да је
у питању лице које користи услуге проституције, били су сасвим довољни разлози
да суд у овом случају изрекне много вишу новчану казну како би се утицало на
корисника у правцу одвраћања од коришћења услуга жена у проституцији.
Сматрамо да је суд неосновано применио одредбу чл. 145. ЗП РС, којом је
прописано да суд може окривљеног ослободити од дужности да у целости или делимично надокнади трошкове прекршајног поступка ако би њиховом плаћањем
било доведено у питање издржавање окривљеног или лица која је он дужан да по
закону издржава, када је на основу ове одредбе ослободио окривљеног дужности
да надокнади трошкове прекршајног поступка. Личне прилике окривљеног, а које
се огледају у томе да је у питању високообразовано лице и запослено у струци, без
деце, ни на који начин не указују да би плаћањем трошкова прекршајног поступка
било доведено у питање његово издржавање или издржавање лица која је он по закону дужан да издржава. Из наведеног се закључује да је суд погрешно ценио личне прилике окривљеног. Као и у претходном случају, личне прилике окривљеног,
те чињеница да је реч о лицу које има навику коришћења услуга проституције које
због тога не исказује кајање, давале су добар основ суду за изрицање више новчане
казне. Упркос овим чињеницама, суд је личне прилике погрешно ценио у корист
окривљеног, те је реалативизовао поступање окривљеног, а самим тим и послао
окривљеном погрешну поруку.
5.6.5.2. Предмети Прекршајног суда у Новом Саду
Као што је већ напред наведено, увидом у три правоснажно окончана предмета Прекршајног суда у Новом Саду, показало се да је у сва три предмета донета
пресуда против оба учесника у проституцији. У складу с тим, донели смо одлуку
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да сваки предмет анализирамо засебно. Овај приступ пружио је могућност да се
утврди да ли су се Полицијска управа у Новом Саду и Прекршајни суд у Новом
Саду водили правом на правично суђење у поступању и према окривљеној и према
окривљеном у истом прекршајном поступку, тј. да ли је њихово поступање имало
за крајњи исход праведно кажњавање окривљених.
5.6.5.2.1. Случај бр. 1
Модалитет извршења прекршаја
Захтев за покретање прекршајног поступка Полицијска управа у Новом Саду
поднела је дана 2. јуна 2018. године против оба учесника у проституцији из разлога
„што су дана 1. јуна 2018. године око 23,15 часова у Новом Саду, у ул. Пут Шајкашког одреда бб, у шумици код пруге, првопријављена ХХ и другопријављени ХХ
нарушили јавни ред и мир на тај начин што су првопријављена ХХ одавајући се
проституцији пружала сексуалне усуге и то полни сношај другопријављеном ХХ
који је користио услуге проституције за које је првопријављена пре пружене услуге
примила новац у износу од 2.000,00 динара, чиме су починили прекршај из чл. 16.
ст. 1. ЗЈРМ”.
Ток прекршајног поступка
Првопријављена, односно жена које се бави проституцијом и другопријављени, тј. корисник услуга проституције доведени су у службене просторије Полицијске испоставе Клиса и задржани у просторијама за задржавање због „постојања
основане сумње да ће наставити са извршењем прекршаја”. У решењу о задржавању Полицијске управе у Новом Саду за првопријављену се наводи да је „утврђено
да се именована бави проституцијом дужи временски период у виду заната и од
раније је позната нашој служби”. Пријављени нису уложили жалбу на решење о
задржавању.
Полицијска управа у Новом Саду поднела је захтев за покретање прекршајног
поступка дана 2. јуна 2018. године Прекршајном суду у Новом Саду.
У захтеву за покретање прекршајног за првопријављену затражено је изрицање
максималне казне затвора и примена одредбе чл. 308. ЗП РС, јер постоји основана
сумња да ће поновити прекршај.
Решење о покретању прекршајног поступка Прекршајни суд у Новом Саду донео је дана 2. јуна 2018. године, а истог дана окривљени су и саслушани. Иако поучени о праву да имају браниоца, окривљени су се изјаснили да ће се бранити без
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присуства браниоца. Окривљени нису имали предлога за извођење доказа. Окривљени су признали извршење прекршаја.
Окривљена је проглашена одговорном што се одавала проституцији „на тај
начин што је пружала сексуалне услуге окривљеном који је користио услуге окривљене, за коју сексуалну услугу је од истог примила новчану надокнаду у износу од
2.000,00 динара”.
Окривљени је проглашен одговорним за извршење прекршаја, јер је користио
услуге проституције.
Пресуда је постала извршна пре правоснажности, дана 2. јуна 2018. године, а
правоснажна дана 11. јуна 2018. године.
Личност и понашање учиниоца
Према подацима из Пресуде, сазнаје се да је жена која се бави проституцијом стара 21 годину, с пребивалиштем у граду, незапослена, има завршену средњу
школу, а по занимању је фризерка, прекршајно некажњавана. На основу извода
из прекршајне евиденције која се налази у списима предмета види се да је против
жене у проституцији до овог захтева за покретање прекршајног поступка поднето
укупно 9 захтева за покретање прекршајног поступка и то: 6 због непристојног
понашања у складу с одредбом чл. 8. ст. 1. ЗЈРМ РС, 1 због вршења насиља у складу
с одредбом чл. 9. ст. 1. ЗЈРМ РС и 2 за одавање проституцији у складу с одредбом
чл. 16. ст. 1. ЗЈРМ РС.
На саслушању у полицијској испостави и пред судом признала је извршење
прекршаја. У својој изјави наводи да је заустављала возила код бензинске пумпе,
а када је стао аутомобил, ушла је у њега, да би затим с корисником отишла према
Шангају, где су имали секс, који је он платио 2.000,00 динара. Из исказа жене датог
пред судом сазнајемо да се она проституцијом бави годину дана, и то само повремено, односно у временским периодима док трају размирице с мужем, који јој за то
време ускраћује новчана средства за издржавање заједничког малолетног детета.
Из ове изјаве закључујемо да окривљена покушава да рационализује своју одговорност, оправдавајући своје поступање тиме што јој животне прилике не дају
могућност да на други начин заради довољно средстава за издржавање детета.
Корисник услуга проституције стар је 32 године, из приградског насеља, неожењен, незапослен, без деце, има завршену средњу школу по занимању саобраћајни техничар, има повремена примања. Корисник је такође признао извршење
прекршаја, мада је свој првобитни исказ дат у полицијској испостави променио
на саслушању пред судом. У полицијској испостави је навео да га је жена која је
претходно заустављала возила питала да је повезе, да би му након што је ушла у
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кола „тражила секс”, на шта је он „пристао”. У погледу цене за сексуалну услугу, у
његовом исказу стоји „Договорили смо се на цену од 2.000,00 динара”. Пред судом
је признао да је тражио услугу жене у проституцији, те да је за коришћење услуге
проституције платио 2.000,00 динара. Из списа предмета се не види да је окривљени исказао кајање због свог поступка.
Прекршајна санкција
Окривљена, жена у проституцији, осуђена је на новчану казну у износу од
20.000,00 динара, која се на основу одредбе чл. 308. ст. 1. тач. 2. и ст. 2. ЗП РС има
извршити одмах, пре правоснажности пресуде, из разлога како се наводи у Пресуди „што је окривљена кажњена за тежи прекршај из области јавног реда и мира, а
постоји основана сумња да ће наставити с вршењем прекршаја, тј. поновити прекршај”. У образложењу Пресуде наводи се да је „учинила прекршај са умишљајем
из разлога што је била свесна свог дела и хтела његово извршење што произилази
из њене одбране и изведних доказа као и из правног става да се предметни прекршај по својој природи, као у конкретном случају може извршити само са поменутим обликом виности”. Према ставу суда наведеном у образложењу Пресуде, окривљена „исказује жељу и вољу за извршењем предметног прекршаја”. Суд у пресуди
констатује да није нашао на страни окривљене отежавајуће околности, а да је од
олакшавајућих околности узео у обзир њено искрено држање после учињеног прекршаја, испољено у признању истог, незапосленост, да је без прихода и да је мајка
малолетног детета. Окривљеној је одузета и имовинска корист прибављена прекршајем у износу од 2.000,00 динара. Ослобођена је плаћања трошкова прекршајног
поступка.
Окривљена није имала средстава да плати изречену новчану казну, те јој је новчана казна решењем Прекршајног суда у Новом Саду замењена у затворску казну
у трајању од 20 дана. Окривљена је истог дана упућена на издржавање затворске
казне у Казнено-поправни дом у Пожаревцу.
Окривљени је проглашен одговорним за извршење прекршаја, јер је користио
услуге проституције. У образложењу Пресуде се наводи „да је окривљени учинио
прекршај из нехата, јер је био свестан да услед његовог понашања може наступити
забрањена последица, али је олако држао да она неће наступити.
Изречена му је новчана казна у висини од 50.000,00 динара, коју је обавезан да
плати у року од 15 дана од правоснажности пресуде, а обавезан је и да плати трошкове прекршајног поступка у износу од 1.000,00 динара. У образложењу пресуде
наводи се и да се очекује да ова казна позитивно утиче на окривљеног да више не
врши овакве или сличне прекршаје.
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Казну и трошкове прекршајног поступка окривљени је платио једнократно
дана 7. јуна 2018. године.
Коментари:
На основу изјава окривљених може се закључити да је у конкретном случају
заиста дошло до пружања сексуалне услуге, за коју је корисник платио 2.000,00
динара. Међутим, упркос чињеници да је извршен прекршај и да су оба учесника у
проституцији проглашена одговорним у овом предмету, сматрамо да је, узимајући
у обзир личне прилике окривљене, кажњена изузетно високом новчаном казном.
Личне прилике жене у проституцији недвосмислено указују да је реч о жени лошег
имовинског стања, која се проституцијом бави како би задовољила потребе малолетног детета. Службена лица Полицијске испоставе Клиса и поред њених тешких
личних прилика и чињенице да је мајка малолетног детета у захтеву за покретање прекршајног поступка захтевају максималну затворску казну која се у складу с
одредбом чл. 308. ЗП РС има извршити пре правоснажности.
Суд у образложењу пресуде, иако наводи да нема отежавајућих околности, а
да је узео у обзир олакашавајуће околности да је окривљена незапослена, мајка
малолетног детета, без прихода, изриче казну од 20.000,00 динара која се има извршити пре правоснажности пресуде, односно прихвата предлог Полицијске испоставе Клиса у захтеву за покретање прекршајног поступка. Судска одлука да се
казна има извршити пре правоснажности пресуде има упориште у одредби чл. 308.
ЗП РС, јер окривљена нема пријављено пребивалиште, али је оваква одлука суда
апсурдна ако се узму у обзир њене личне прилике. Као разлог да се казна има извршити пре правоснажности наводи се, поред одредбе чл. 308. ст. 1. и одредба чл.
308. ст. 2. ЗП РС, којом је прописано да се осуђујућа пресуда има извршити пре
правоснажности када је у питању тежи прекршај из области јавног реда и мира.
Суд у образложењу пресуде и наводи да је окривљена извршила тежи прекршај из
области јавног реда и мира, док када је у питању окривљени, односно коришћење
услуга проституције, суд није заузео став да је у питању тежи прекршај из области
јавног реда и мира, иако је према законској одредби у питању исти прекршај. Сама
новчана казна је, имајући у виду материјалне прилике жене, превисока, а самим
тим и неправдена, јер да је суд правилно ценио личне прилике окривљене могао је
доћи до спознаје да окривљена новчану казну од 20.000,00 динара (новчана казна
је 10 пута виша од цене за коју је жена пружила сексуалну услугу) неће моћи, а
поготово не једнократно, да плати. Личне прилике жене давале су могућност суду
и да применом одредбе чл. 43. ЗП РС додатно умањи новчану казну или да јој буде
омогућено да новчану казну плати након правоснажности пресуде на рате у складу
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с одредбом чл. 40. ст. 2. ЗП РС. Како жена није имала могућности да плати казну,
новчана казна је замењена у затворску казну, иако је суд применом одредбе чл. 41.
ст. 3. ЗП РС, која прописује да „Ако суд оцени оправданим, с обзиром на тежину
прекршаја, висину неплаћене новчане казне и имовинске могућности осуђеног суд
може, уместо казне затвора, одредити да се неплаћена новчана казна замени радом
у јавном интересу, с тим што осам сати рада замењује један дан затвора, односно
1.000 динара новчане казне, а рад не може да траје дуже од 360 сати”, могао жени
новчану казну заменити казном рад у јавном интересу, која би била у конкретном
случају прихватљивија за жену која је мајка малолетног детета.
Кориснику је изречена казна у износу од 50.000,00 динара, која се не може
сматрати високом, јер је за овај прекршај прописана новчана казна у распону од
50.000,00 до 150.000,00 динара. Разлог за изрицање најниже новчане казне прописане за овај прекршај може се правдати чињеницом да је суд заузео становиште
да је окривљени учинио прекршај из нехата, да окривљени није прекршајно кажњаван, те да је лошег имовинског стања. Окривљени је добио рок од 15 дана у
коме може да плати казну, што жени у проституцији није омогућено. Суд је заузео
став да је окривљени прекршај извршио из нехата, иако се из његовог исказа датог
пред судом недвосмислено може закључити да је окривљени прекршај учинио с
умишљајем, јер је био свестан свог дела и хтео његово извршење. С обзиром на
то да окривљени није осуђиван и да је лошег имовинског стања, може се јавити
недоумица да ли је и њему суд могао ублажити казну, што ипак не би било оправдано ако се узму у обзир следеће околности. Коришћење услуга проституције је
прописано као прекршај први пут ЗЈРМ РС који ступио на снагу 5. фебруара 2016.
године, те се овом чињеницом може правдати што окривљени није прекршајно
кажњаван за коришћење услуга проституције. Корисник је у току поступка мењао
свој исказ. У полицијској испостави је покушао да „пребаци” одговорност на жену
у проституцији изјавивши да му је она „тражила секс”, а он је „пристао”, што је
крајње нелогично и указује на његово неискрено држање у току поступка. Доводи
се у питање и тачност навода корисника по питању његовог имовинског стања, јер
је он, и поред наводно лошег имовинског стања, имао средстава да плати коришћење услуга проституције. Наведено показује да je суд правилно поступио када није
применио одредбу чл. 43. ЗП РС и ублажио казну. Ублажавању казне противе се и
до сада добијени резултати истраживања да корисници услуга проституције утичу
на формирање понуде у проституцији, те би ублажавање казне кориснику могло
представљати подстицај да и убудуће користи услуге жена у проституцији.
На основу података из списа овог судског предмета може се закључити да је суд
неосновано оквалификовао одавање проституцији као тежи прекршај из области
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јавног реда и мира, што је имало за последицу да окривљена буде осуђена на, за
њене личне прилике, високу новчану казну и обавезна да исту плати пре правоснажности пресуде. Сматрамо да су доношењу овакве судске пресуде допринеле
присутне предрасуде о проституцији и женама у проституцији којима је и суд подлегао у овом конкретном случају. Жени која се бави проституцијом ради стицања
прихода за основне животне потребе изречена је висока новчана казна, иако је суд
имао могућност да применом одредбе чл. 43. ЗП РС изрекне блажу казну или да
бар применом одредбе чл. 40. ст. 2. ЗП РС жени омогући да изречену казну плати
на рате. Приликом замене новчане казне суд је имао на располагању и могућност
да новчану казну, у складу с одредбом чл. 41. ст. 3. ЗП РС, замени казном рада у
јавном интересу, међутим казна је замењена много строжом, затворском казном.
За разлику од прекршаја који је учинила окривљена, прекршај учињен од стране
окривљеног суд није оквалификовао као тежи, што је окривљеном омогућило да
новчану казну плати у року од 15 дана од правоснажности пресуде. Неједнак однос
суда према одавању проституцији и коришћењу услуга проституције поткрепљује
наш став да се суд приликом одлучивања повео за укорењеним стереотипима о
проституцији. Суд је тиме што је одавање проституцији оквалификовао као тежи
прекршај у поређењу с коришћењем услуге проституције послао погрешну и за
правни положај жена у проституцији неприхватљиву поруку, да коришћење услуга проституције и није „тако страшно”, односно неприхватљиво као одавање проституцији, чиме је релативизовао понашање корисника услуга проституције.
5.6.5.2.2. Случај бр. 2
Модалитет извршења прекршаја
Захтев за покретање прекршајног поступка Полицијска управа у Новом Саду
поднела је дана 5. јула 2016. године против оба учесника у проституцији због прекршаја прописаног одредбом чл. 16. ст. 1. ЗЈРМ РС. Против жене у проституцији
захтев за покретање прекршајног поступка поднет је и због прекршаја прописаног
одредбом чл. 29. ст. 1. тач. 1. Закона о личној карти. У захтеву за покретање прекршајног поступка наводи се да су „дана 5. јула 2016. године око 00,05 сати у Новом
Саду, ул. Текелијина бб на долми канала Дунав–Тиса–Дунав првопријављена ХХ и
другопријављени ХХ нарушавали јавни ред и мир, на тај начин што се првопријављена одавајући се проституцији пружала сексуалне услуге и то орални секс другопријављеном уз новчану накнаду од 1.000,00 динара и што је другопријављени
користио услуге проституције, односно сексуалне услуге орални секс који му је
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пружила првопријављена уз новчану надокнаду од 1.000,00 динара чиме су предметни учинили прекршаје из чл. 16. ст. 1. ЗЈРМ и због тога што је првопријављена
као држављанин Републике Србије старији од 16 година живота који има пребивалиште на територији Републике Србије супротно утврђеној дужности нема личну
карту што је констатовано дана 5. јула 2016. године у 00,05 часова у Новом Саду, у
ул. Текелијана бб”.
Ток прекршајног поступка
Првопријављена, тј. жена у проституцији, због постојање основане сумње да ће
наставити с извршењем прекршаја, доведена је у службене просторије Полицијске
испоставе Клиса и задржана у просторијама за задржавање. У решењу о задржавању Полицијске управе у Новом Саду наводи се да је „утврђено да се именована
бави проституцијом дужи временски период у виду заната и од раније је позната
нашој служби”. Није изјавила жалбу на Решење о задржавању. За првопријављену
се у захтеву за покретање прекршајног поступка предлаже изрицање максималне
казне затвора и примена одредбе чл. 308, ЗП РС, јер постоји основана сумња да
ће поновити прекшај, с обзиром на то да је већ правоснажно осуђивана за исти
прекршај.
Прекршајни поступак против окривљених трајао је један дан. Полицијска
управа у Новом Саду, Полицијска испостава Клиса, поднела је дана 5. јула 2016.
године захтев за покретање прекршајног поступка против окривљених због прекршаја прописаног одредбом чл. 16. ст. 1. ЗЈРМ РС. Против окривљене захтев за
покретање прекршајног поступка поднет је и због прекршаја прописаног одредбом чл. 29. ст. 1. тач. 1. Закона о личној карти.
Решење о покретању прекршајног поступка донето је дана 5. јула 2016. године.
На саслушању су окривљени поучени о праву да имају браниоца, међутим обоје
су се изјаснили да ће се у поступку бранити без браниоца. Окривљени нису имали
предлога за извођење доказа. Признали су извршење прекршаја.
Окривљена је оглашена одговорном јер је нарушавала јавни ред и мир на начин
„што се одавала проституцији пружајући сексуалне услуге и то орални секс ХХ уз
новчану надокнаду у износу од 1.000,00 динара”. Окривљени је проглашен одговорним за извршење прекршаја, јер је користио услуге проституције.
Како су се окривљени одмах одрекли права на жалбу у складу с одредбом чл.
252. ЗП РС, образложење пресуде је изостављено. Пресуда је постала извршна пре
правоснажности, дана 5. јула 2016. године, а правоснажна дана 8. јула 2016. године.
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Личност и понашање учиниоца
Према подацима из Пресуде, првопријављена, тј. жена која се бави проституцијом, стара је 27 годинa, с пребивалиштем у граду, неудата, мајка једног малолетног детета, незапослена, има завршену основну школу и три разреда средње
школе, прекршајно кажњавана. Из извода из прекршајне евиденције која се налази
у списима предмета види се да су против окривљене пре овог захтева поднета 74
захтева за покретање прекршајног поступка и то: 48 због непристојног понашања
у складу с одредбом чл. 12. ЗЈРМ РС288, 7 због непристојног понашања у складу с
одредбом чл. 8. ст. 1, 8 због одавања проституцији у складу с одредбом чл. 14. ст. 1.
ЗЈРМ РС289, 1 због одавања проституцији у складу с одредбом чл. 16. ст. 1. ЗЈРМ РС
и 10 због личне карте у складу с одредбом чл. 29. ст. 1. ЗЈРМ РС. Окривљена је правоснажно прекршајно осуђена због непристојног понашања 31 пут, због прекршаја
одавања проституцији 7 пута и 2 пута због личне карте.
На саслушању у Полицијској испостави Клиса и на саслушању пред судом
окривљена је признала извршење прекршаја.
Према наводима окривљене она се издржава од проституције већ више од десет година, јер других средстава за живот нема, чиме и оправдава извршење прекршаја. У изјави датој у полицијској испостави стоји да су она и другопријављени
од стране службеника полиције затечени у току оралног секса. Када је реч о учињеном прекршају прописаном одредбом чл. 29. ст. 1. тач. 1. Закона о личној карти,
према изјави окривљене, она никада у животу није ни имала личну карту.
Корисник услуга проституције стар је 35 година, из града, ожењен, отац двоје
деце, у моменту извршења прекршаја очекује треће дете, запослен, има завршену
средњу школу, по занимању металостругар, прекршајно некажњаван. Према изводу из прекршајне евиденције која се налази у списима предмета може се видети
да су против окривљеног пре овог захтева поднета 2 захтева за покретање прекршајног поступка и то оба због прекршаја прописаног одредбом чл. 15. ст. 1. ЗЈРМ
РС290. По једном од захтева вођен је прекршајни поступак који се завршио осуђујућом пресудом. Окривљени је пред судом изјавио: „Не знам из ког разлога сам то
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У питању је ЗЈРМ од 1992. године.

289

Ibid.

290

Ко ремети мир других извођењем музичких и других садржаја, коришћењем музичких
инструмената, радио и телевизијских пријемника и других звучних уређаја, као и механичким изворима буке и звучним сигналима (мотора и сл.) – казниће се новчаном
казном до 10.000 динара. Чл. 15. ст. 1. Закона о јавном реду и миру („Сл. гласник РС”, бр.
51/92, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 – др. закон и 85/2005 – др. закон).
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урадио, врло ми је непријатно”, што се може довести у везу с његовим породичним
приликама. Међутим, окривљени није изразио кајање због свог поступка.
Прекршајна санкција
Окривљена је осуђена на новчану казну у износу од 50.000,00 динара због
прекршаја прописаног одредбом чл. 16. ЗЈРМ РС и на новчану казну у износу од
5.000,00 динара, јер није имала личну карту, чиме је учинила прекршај из чл. 29.
ст. 1. тач. 1. Закона о личној карти. Изречена јој је јединствена казна у износу од
55.000,00 динара, која се има извршити одмах, пре правоснажности пресуде на
основу одредбе чл. 308. Закона о прекршајима.
Од првопријављене је одузета имовинска корист прибављена прекршајем у износу од 1.000,00 динара. Обавезана је и да плати трошкове поступка у износу од
2.000,00 динара у року од 15 дана од дана правоснажности пресуде.
Окривљена није могла да плати новчану казну, те јој је новчана казна истог
дана решењем замењена у затворску казну у трајању од 55 дана и упућена је у Казнено-поправни завод у Пожаревцу.
Кориснику је изречена новчана казна у висини од 50.000,00 динара, коју је обавезан да плати у року од 15 дана од дана правоснажности пресуде, а обавезан је
и да сноси трошкове прекршајног поступка у износу од 2.000,00 динара. Казна и
трошкови прекршајног поступка плаћени су једнократно, истог дана 5. јула 2016.
године.
Коментари:
На основу података из списа овог предмета може се закључити да је у конкретном случају заиста дошло до пружања сексуалне услуге, јер су учесници у проституцији, односно окривљени у овом прекршајном поступку, и сами признали да је
дошло до пружања сексуалне услуге, за коју је корисник платио 1.000,00 динара.
Првоокривљена, која се према сопственом признању издржава од проституције, жена је на рубу егзистенције, незапослена, самохрана мајка малолетног детета, која при томе никада није имала личну карту, што посредно додатно указује
на то у каквим животним околностима се налази. Из списа предмета сазнаје се и
да је у питању жена зависница од наркотика. Упркос наведеним тешким личним
приликама, службена лица Полицијске испоставе Клиса у захтеву за покретање
прекршајног поступка предлажу да јој суд изрекне максималну казну, а осим тога
предлажу и да казна у складу с одредбом чл. 308. ЗП РС буде извршена пре правоснажности пресуде.
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Изречена казна од 50.000,00 динара за одавање проституцији има упориште
у одредби чл. 16. ст. 1. ЗЈРМ РС, али је ову казну потребно сагледати у односу на
личне прилике окривљене и „цену” по којој пружа сексуалне услуге, а која износи
1.000,00 динара. Окривљена је жена која се годинама бави проституцијом, јер других прихода нема и више пута је кажњавана за исти прекршај, што указује на то
да кажњавање није имало никакав превентивни утицај. Као што се и могло предвидети, изречена новчана казна која се у складу с одредбом чл. 308. ЗП РС имала
извршити пре правоснажности пресуде је замењена у казну затвора. Окривљена је
истог дана упућена у Казнено-поправни завод у Пожаревцу.
За коришћење услуга проституције прописана је новчана казна у распону од
50.000,00 до 150.000,00 динара, на основу чега закључујемо да корисник није добио
високу новчану казну, што се може правдати чињеницом да није кажњаван, те да
је отац два малолетна детета. Стиче се утисак да се суд водио првенствено овим
околностима, које су у конкрентом случају олакшавајуће за корисника приликом
одмеравања казне, а омогућено му је и да казну плати у року од 15 дана од дана
правоснажности пресуде.
У овом предмету, службеници Полицијске испоставе Клиса су одредили задржавање само жени у проституцији, а овакво поступање се може правдати чињеницом да извод из прекршајне евиденције за жену у проституцији указује на то да
се она бави проституцијом, тј. да јој приход од проституције представља једини
извор прихода, што и сама наводи у свом исказу. Повреду права на правично суђење видимо у начину на који су цењене личне прилике окривљених, висини изречене новчане казне, року за плаћање казне и одлуци о трошковима прекршајног
поступка. Приликом одмеравања казне окривљеној, сматрамо да је суд, узимајући
у обзир личне околности окривљене, могао применити одредбу чл. 43. ЗП РС, на
основу које јој је казна могла бити ублажена или јој је барем могао омогућити да
новчану казну плати након правоснажности пресуде на рате у складу с одредбом
чл. 40. ст. 2. ЗП. Суд је поступио према предлогу Полицијске испоставе Клиса и
применио одредбу чл. 308. ЗП РС, док је окривљеном омогућено да новчану казну
плати у року од 15 дана од дана правоснажности пресуде. Применом ове одредбе,
окривљена је доведена у безизлазну ситуацију да јој се новчана казна замени казном затвора и да истог дана буде упућена на издржавање затворске казне. Претпостављамо да се суд водио да казном од 50.000,00 динара, која у складу с одредбом чл. 16. ст. 1. ЗЈРМ РС најнижа новчана казна за одавање проституцији, одврати
окривљену од проституције. Међутим, иако најнижа, ова казна је изузетно висока
у поређењу с личним приликама окривљене. С друге стране посматрано, ако се изузму личне прилике окривљене, новчана казна у висини од 50.000,00 динара може
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се сматрати оправданом, јер је жена седам пута осуђивана за одавање проституцији. Суд је због вишеструке осуђиваности за одавање проституцији могао жени изрећи и вишу новчану казну или затворску казну. Ова „минимална” новчана казна
указује на то да је суд имао у виду личне прилике жене, али не у оној мери да она у
складу са својим материјалним приликама има објективну могућност да плати казну. Обавезивање жене у проституцији да плати трошкове прекршајног поступка
сматрамо да није у складу с правом на правично суђење, узимајући у обзир њене
изузетно лоше материјалне прилике као самохране мајке која себе и дете издржава
средствима стеченим од проституције.
Овај случај показује да прекршајно санкционисање жена које се баве проституцијом како би задовољиле основне животне потребе нема ефекта у пракси, те да
изречене казне не остварују функцију специјалне превенције. Вишеструка осуђиваност жене због бављења проституцијом указује на то да је неопходно извршити декриминализацију одавања проституцији као прекршаја против јавног реда и
мира. Међутим, уколико је законодавац мишљења да је потребно остати при прохибиционистичком приступу, онда је неопходно мењати врсте казни, тј. прописати казне које ће за циљ имати првенствено ресоцијализацију жена у проституцији.
5.6.5.2.3. Случај бр. 3
Модалитет извршења прекршаја
Захтев за покретање прекршајног поступка поднет је дана 20. септембра 2017.
године против оба учесника у проституцији јер су „дана 19. септембра 2017. године око 23,00 часа у Каћу, ул. Стари каћки пут, првопријављена и другопријављени нарушавали јавни ред и мир, на тај начин што су првопријављена одавајући
се проституцији пружала сексуалне услуге и то орални секс другопријављеном
уз новчану накнаду од 1.000,00 динара и што је другопријављени користио услуге
проституције, односно сексуалне услуге орални секс који му је пружила првопријављена уз новчану надокнаду од 1.000,00 динара чиме су предметни учинили прекршаје из чл. 16. ст. 1. ЗЈРМ”.
Ток прекршајног поступка
Првопријављена и другопријављени су због постојање основане сумње да ће
наставити с извршењем прекршаја доведени у службене просторије Полицијске
испоставе Клиса и задржани у просторијама за задржавање. На решење о задржавању првопријављена и другопријављени нису изјавили жалбу.
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Захтев за покретање прекршајног поступка службеници Полицијске испоставе
Клиса поднели су дана 20. септембра 2017. године. За првопријављену је у захтеву за покретање прекршајног поступка предложено изрицање максималне казне
затвора и примена одредбе чл. 308. ЗП РС због постојања основане сумње да ће
поновити прекршај, јер је већ правоснажно осуђивана за наведени прекршај. На
решење о задржавању првопријављена није изјавила жалбу.
Прекршајни суд у Новом Саду донео је истог дана 20. септембра 2017. године
решење о покретању прекршајног поступка.
На саслушању дана 20. септембра 2017. окривљени су уредно поучени да имају право на браниоца, међутим одлучили су да се бране без присуства браниоца.
Окривљени нису имали предлога за извођење доказа. Након саслушања, донета је
пресуда којом је окривљена проглашена одговорном, јер се одавала проституцији
„пружањем сексуалних услуга уз накнаду у новцу у износу од 1.000,00 динара за
услуге оралног секса”, а окривљени је оглашен одговорним, јер је користио услуге
проституције оралног секса.
Пресуда не садржи образложење, јер су се окривљени одрекли права на жалбу,
те је оно у складу с одредбом чл. 252. ЗП РС изостављено. Пресуда је постала извршна пре правоснажности, дана 2. јуна 2018. године, а правоснажна дана 11. јуна
2018. године.
Личност и понашање учиниоца
Према подацима из Пресуде, окривљена је стара 40 година, из приградског је
насеља, неудата, мајка једног малолетног детета, незапослена, има завршену основну школу, прекршајно некажњавана. Према изводу из прекршајне евиденције која
се налази у списима предмета сазнаје се да је против окривљене, пре овог захтева,
поднето 9 захтева за покретање прекршајног поступка и то: 7 због непристојног
понашања у складу с одредбом чл. 8. ст. 1. ЗЈРМ РС, 1 због вршења насиља над
другим у складу с одредбом чл. 6. ст. 1. ЗЈРМ РС291 и 1 због одавања проституцији
у складу с одредбом чл. 16. ст. 1. ЗЈРМ РС. Правоснажно је осуђена због прекршаја
вршење насиља над другим.292
У Полицијскоj испостави и пред судом је признала извршење прекршаја, наводећи да је пружила услугу оралног секса, за коју је претходно добила 1.000,00
динара. Окривљена није имала браниоца у току поступка. Из изјаве коју је дала

291

Закон о јавном реду и миру („Сл. гласник РС”, бр. 51/92, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 –
др. закон и 85/2005 – др. закон).
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у полицијској испостави сазнаје се да је корисник њена „стара муштерија” коју је
„задовољила оралним сексом”.
Корисник услуга проституције је стар 35 година, из града, незапослен с повременим примањима, има завршену средњу школу, по занимању геометар, верен,
отац једног детета, прекршајно некажњаван. На саслушању у полицијској испостави и пред судом није исказао кајање за свој поступак. У изјави датој у полицијској испостави наводи да је окривљеној дао 1.000,00 динара, али да је полицијска
патрола дошла „пред сам чин сексуалног односа”, што је у супротности за изјавом
жене у проституцији и претпоставља се да је ова изјава имала за циљ да избегне да
буде оглашен одговорним за прекршај. Ово поткрепљује и изјава дата пред судом
да не познаје окривљену, иако је окривљена изјавила да је окривљени њена „стара
муштерија”.
Прекршајна санкција
Окривљена је осуђена на затворску казну у трајању од 5 дана, која се на основу
одредбе чл. 308. ст. 1. тач. 2. и ст. 2. ЗП РС има извршити пре правоснажности пресуде зато, како се наводи у пресуди, „што је окривљена кажњена за тежи прекршај
из области јавног реда и мира, а постоји основана сумња да ће наставити са вршењем прекршаја”.
Окривљеној је одузета имовинска корист прибављена прекршајем у износу од
1.000,00 динара, а ослобођена је плаћања трошкова поступка.
Окривљени је проглашен одговорним, јер је користио услуге проституције
оралног секса. Међутим, у пресуди се не наводи да је коришћење услуга проституције тежи прекршај како је оквалификовано одавање проституцији. Суд је одавање
проституцији квалификовао као тежи прекршај, што указује на то да је у судовима још увек присутно схватање да је одавање проституцији неморално и недопуштено понашање, док се коришћење услуга проституције уопште не сагледава као
облик насиља над женама. Овакви ставови доприносе релативизацији прекршаја
коришћења услуга проституције. Окривљеном је изречена новчана казна у висини
од 60.000,00 динара, коју је обавезан да плати у року од 15 дана од дана правоснажности пресуде, а обавезан је и да сноси трошкове прекршајног поступка у
износу од 8.000,00 динара. Корисник није платио казну у року и она му је решењем
Прекршајног суда од 5. децембра 2017. године које је постало правоснажно дана
18. јануара 2018. године, замењена у казну затвора. Након што му је новчана казна
замењена у казну затвора, окривљени је платио новчану казну и трошкове прекршајног поступка дана 30. марта 2018. године.
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Коментар:
На основу изјава окривљене и захтева за покретање прекршајног поступка
може се закључити да је у конкретном случају заиста дошло до пружања сексуалне
услуге, иако је корисник то негирао. Корисник је негирао да му је пружена сексуална услуга, али је навео да је дао окривљеној износ од 1.000,00 динара, чиме је
покушао пребацити одговорност на жену у проституцији.
Првоокривљеној, која се према сопственом признању издржава од проституције, изречена је затворска казна у трајању од 5 дана. Иако затворска казна представља најстрожу врсту казне, претпостављамо да је суд сматрао ову казну прихватљивијом за окривљену, имајући у виду њене личне прилике. Изрицањем новчане
казне која је прописана у распону од 50.000,00 до 150.000,00 динара за одавање проституцији, постоји велика вероватноћа да би окривљена била доведена у ситуацију
да јој се новчана казна замени казном затвора која би у том случају била много
дужа. Тешке животне прилике, посебно чињеницу да је окривљена самохрана мајка, нису узела у обзир службена лица полицијске испоставе која су у захтеву за покретање прекршајног поступка захтевала максималну затворску казну и примену
одредбе чл. 308. ЗП РС.
Како је за коришћење проститује прописана новчана казна у распону од
50.000,00 динара до 150.000,00 динара, кориснику није изречена висока новчана
казна, што се може оправдати чињеницом да он није прекршајно кажњаван и да је
отац малолетног детета. Међутим, из исказа окривљене у којем наводи да је корисник „стара муштерија” сазнаје се да је у питању лице које редовно користи услуге
жена у проституцији, али до овог прекршајног поступка није прекршајно кажњавано за коришћење услуга проституције. Означавање окривљеног као „старе муштерије” од стране окривљене, оправдава и што суд није применио одредбу чл. 43.
ЗП РС и ублажио му казну. Мишења смо и да су личне прилике окривљеног, које
је суд ценио као олакшавајуће околности, утицале да му буде изречена новчана
казна ближа доњој граници и коју је обавезан да плати у року од 15 дана од дана
правоснажности пресуде.
Из наведеног случаја може се закључити да и поједине поступајуће судије покушавају да пронађу адекватну казну за жене у проституцији као окривљене које
ће у најмањој мери реметити њихов живот и живот чланова њиховог породичног
домаћинства, пре свега деце. Из овог случаја се, такође, запажа да кажњавање жена
у проституцији остаје без ефекта у пракси, јер се не остварује специјална превенција, а не долази ни до ресоцијализације жена у проституцији која је за њих као
вулнерабилну групу од изузетног значаја. Прописана висока новчана и затворска
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казна доводе и суд који у пракси примењује закон у незахвалну позицију. Суд жени
мора да изрекне казну у складу са законом, а да при томе, узимајући у обзир тешке
личне прилике жене, високу казну индивидуализује кроз процес одмеравања како
би је жена што лакше поднела. Мишљења смо да се на основу овог случаја види да
законодавац није упознат с личним приликама жена које се баве проституцијом.
Прописивањем високих новчаних казни, законодавац је довео и жене у проституцији и суд, који ове казне мора да изриче, у незахвалну ситуацију, а да при томе
изречене казне не остварују своју сврху, јер се жене враћају у проституцију.

5.6.6. Преиспитивање постављених хипотеза и закључна
разматрања
Истраживање проституције које је спроведено у четири прекршајна суда показало је, пре свега, постојање нејединственог става полицијских управа према
проституцији.
Прекршајни суд у Нишу и Прекршајни суд у Крушевцу нису имали правоснажно окончаних предмета због прекршаја прописаног одредбом чл. 16. ст. 1. ЗЈРМ
РС у периоду од 2016. до краја 2018. године. Полицијска управа у Нишу током 2016.
и 2017. године није поднела ниједан захтев за покретање прекршајног поступка
због прекршаја прописаног одредбом чл. 16. ст. 1. ЗЈРМ РС, док је Полицијска
управа у Крушевцу у истом периоду поднела само четири захтева.293 На основу
наведних података стиче се утисак да припадници Полицијске управе у Нишу и
Полицијске управе у Крушевцу не придају значај проституцији као појави која
угрожава јавни ред и мир у тим градовима.
Прикупљени подаци Прекршајног суда у Београду и Прекршајног суда у Новом Саду потврдили су прву хипотезу да се проституцијом претежно баве жене, а
да су искључиво мушкарци корисници услуга проституције, што говори у прилог
чињеници да је проституција родно одређени феномен, те да се приликом истра-

293

Министарство унутрашњих послова је у допису од 24. 7. 2018. године упућеном Аутономном женском центру навело да не располаже документом који садржи податке
о броју захтева за покретање прекршајних поступака према категорији учинилаца,
односно да ли је према учиниоцу поднет захтев за покретање прекршајног поступка
због одавања проституцији, коришћењу услуга проституције или уступању просторија
ради проституције. С обзиром на то да Министарство унутрашњих послова нема ову
евиденцију, не зна се да ли су захтеви Полицијске управе у Крушевцу поднети због одавања проституцији, коришћења услуга проституције или уступања просторија ради
проституције.
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живања проституције не смеју занемарити њене родне димензије. У теоријском
делу анализиран је неповољан друштвени положај жена у Србији, који утиче на то
да је број жена осуђених за одавање проституцији несразмерно већи у поређењу
с бројем мушкараца осуђених за ово дело, што потврђује тезу да је проституција
„женска професија”.
Личне прилике правоснажно осуђених лица због прекршаја одавања проституцији потврдиле су и другу хипотезу: да проституција није избор, а ни пожељно
занимање, него последња опција којој се жена окреће у случају када су угрожени
њена егзистенција и егзистенција њене породице. Према добијеним подацима из
истраживања, може се закључити да се проституцијом баве жене на рубу егзистенције, без квалификација које би им омогућиле да пронађу други посао од ког би
могле да се издржавају. Стога проституцију треба посматрати као борбу за преживљавање егзистенцијално угрожених жена. Егзистенцијални узроци уласка жена у
проституцију истовремено оповргавају могућност да се актуелним репресивним
мерама упереним према женама у проституцији, може утицати на њихово одвраћање од бављења проституцијом.
Трећа хипотеза – да ће се и након прекршајне инкриминације коришћења услуга проституције и даље у много већем броју кажњавати жене које се баве проституцијом у поређењу с корисницима – потврђена је подацима добијеним од Прекршајног суда у Београду. Наиме, само 6 лица је правоснажно осуђено за коришћење
услуга проституције, у поређењу са 141 лицем које је правоснажно осуђено због
одавања проституцији, што јасно показује колико је несразмерно кажњавање свих
учесника у проституцији пред Прекршајним судом у Београду. Међутим, увидом
у предмете утврђено је да оваквом стању доприноси, пре свега, неједнако поступање према свим учесницима у проституцији службеника Полицијске управе за
Град Београд, Одељења за јавни ред и мир, јер се захтеви за покретање прекршајног поступка против жена у проституцији подносе и када није дошло до пружања сексуалне услуге. Акције службеника Одељења за јавни ред и мир усмерене су
првенствено према женама у проституцији, а на овај закључак нас наводи то што
се службеници овог одељења неретко представљају као потенцијални корисници
услуга проституција да би након што са женом у проституцији договоре пружање
услуге проституције против њих покренули прекршајни поступак због одавања
проституцији.
Овакву праксу у поступању службеника Полицијске управе за Град Београд,
Одељења за јавни ред и мир показали су резултати и неколико претходних истраживања. Против жена у проституцији службеници полиције подносе захтеве за
покретање прекршајног поступка и када није дошло до пружања сексуалне услуге,
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а судови жене кажњавају безусловно прихватајући наводе из захтева. Последица
наведеног поступања јесте то да се жене кажњавају за извршење прекршаја прописаног одредбом чл. 16. ст. 1. ЗЈРМ РС и када су само, према наводу полиције, очекивале корисника или чак само стајале на месту где се окупљају жене у проституцији
(Павловић и Цветинчанин Кнежевић 2018, 70; Барош и др. 2015, 42; Ђурасовић и
др. 2017, 42–43). С обзиром на то да корисника у овим ситуацијама није ни било,
сматрамо да службеници Полицијске управе за Град Београд у тим случајевима
није ни требало да подносе захтев за покретање прекршајног поступка. Овако поступање припадника Министарства унутрашњих послова и Прекршајног суда у
Београду такође доприноси великој разлици у броју правоснажно осуђених лица
због одавања проституцији у односу на број лица правоснажно осуђених због
коришћења услуга проституције. Описано поступање Полицијске управе за Град
Београд и Прекршајног суда у Београду даје слику о „дискриминаторној примени
закона, али и о структурном насиљу” (Ђурасовић и др. 2017, 35).
Већи број пресуда донетих због коришћења услуга проституције у поређењу с
бројем пресуда донетих због одавања проституцији у Прекршајном суду у Новом
Саду, утицао је на то да не буде потврђена трећа хипотеза када је у питању пракса
новосадског Прекршајног суда. Пракса прекршајног суда у Новом Саду показује и
да припадници Полицијске управе у Новом Саду једнако третирају све учеснике
у проституцији и подносе захтев за покретање прекршајног поступка против оба
учесника у проституцији, што указује на то да се ново законско решење примењује
у пракси.
Четврта хипотеза коју смо преиспитивали у раду заснивала се на претпоставци
да се судови не воде правима и процесним гаранцијама којима се операционализује право на правично суђење у поступцима који се воде због прекршаја прописаним одредбом чл. 16. ЗЈРМ РС. Ову хипотеза потврдили су налази прикупљени
анализом предмета методом студије случаја.
У сва три правоснажно окончана предмета због одавања проституцији пред
Прекршајним судом у Београду до пружања услуга проституције није ни дошло.
Жене су кажњене само зато што су стајале на улици и понудиле полицијском службенику сексуалну услугу. Кажњавање жена у проституцији и када није ни дошло
до пружања услуге проституције врши се на основу широког тумачења, пре свега,
нејасне законске формулације „ко се одаје проституцији”, јер жене немају браниоце, односно немају стручну правну помоћ као окривљене у прекршајним поступцима. С обзиром на то да жене у проституцији као окривљене у највећем броју
случајева буду задржане до почетка суђења, оне објективно и немају могућност
да спреме одбрану, нити да предложе доказе ради своје одбране. Судови, као што
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се види из анализираних предмета, у прекршајним поступцима који се воде због
прекршаја проституције не изводе допунске доказе ни када се покаже да су изведени докази противуречни или нејасни, те да је неопходно извести допунске доказе
како би се предмет доказивања свестрано расправио.
Начело помоћи неукој странци од изузетног је значаја за жене у проституцији
када се нађу као окривљене због прекршаја проституције у прекршајном поступку.
Поступци жена у проституцији као окривљених у прекршајном поступку пример
су како неуке странке, уколико им суд не пружи помоћ, саме „допринесу” да буду
осуђене за прекршај само зато јер не знају за права која имају или предузимају
одређене радње које иду на њихову штету.
Много је жена које су повратнице и мишљења смо да њихово већ по „аутоматизму” признавање учињеног прекршаја показује да се оне на тај начин „мире” с
њима већ добро познатим „сценаријем” и због тога и не покушавају да било шта
учине у сврху своје одбране. Из дужине трајања првостепеног поступка, који траје
један дан, запажа се да судови стављају начело ефикасности испред начела помоћи
неукој странци, односно на штету права жена у проституцији као окривљених.
Уз кажњавање жена у ситуацијама када није дошло до пружања услуге проституције, уочено је да Прекршајни суд у Београду и Прекршајни суд у Новом Саду
приликом замене новчане казне ни у једном случају нису извршили замену новчане казне казном рад у јавном интересу у складу с одредбом чл. 41. ст. 3. ЗП РС,
него искључиво казном затвора. Казна рад у јавном интересу не изриче се ни када
постоје разлози за ублажавање казне у складу с одредбом чл. 43. ст. 1. тач. 2. ЗП РС.
Једна од идентификованих негативних појава у раду судова јесте да погрешно
цене личне прилике корисника услуга проституције. Истраживање је показало да
се високо образовање и „статус породичног човека” цене у корист окривљених корисника услуга проституције. Сматрамо да се ове личне прилике погрешно цене,
посебно у случајевима када је у питању одмеравање казне за коришћење услуга
проституције, што доприноси томе да се понашање корисника релативизује, те корисници на посредан начин бивају охрабрени као високообразовани и породични
људи да и убудуће користе услуге жена у проституцији.
Нејасно је зашто судови запосленост у струци и високо образовање користе
као околности на основу којих се окривљени за коришћење услуга проституције ослобађају трошкова прекршајног поступка. Ове околности управо указују на
то да окривљени имају могућност да плате трошкове прекршајног поступка, а да
њиховом плаћањем не буде доведено у питање издржавање окривљеног или лица
која је он по закону дужан да издржава. Сматрамо да ослобађање од трошкова пре-
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кршајног поступка за корисника услуга проституције представља још један „уступак” који судови чине окривљенима за коришћење услуга проституције.
Поред уочених недостатака у поступању судова, велику одговорност за тренутни правни положај жена у проституцији сноси законодавац. Као што је већ
речено, одредба чл. 16. ст. 1. ЗЈРМ РС и високе прописане казне с једне стране, а с
друге стране чињеница да се жене у проституцији одмах након кажњавања враћају
у проституцију, доводе и саме поступајуће судије у незахвалну ситуацију. Законодавчева одговорност огледа се у томе што је актуелним ЗЈРМ РС остао при ставу да
репресивним мерама утиче на одвраћање жена од проституције, иако су већ претходно спроведена истраживања указивала на то да прохибиционистички модел не
даје резултате у пракси. Управо учестало враћање жена у проституцију показује да
проституција представља „стратегију преживљавања” (Павловић и Цветинчанин
Кнежевић 2018, 91), а не резултат рационалног избора. Проституција је заправо
„избор у ситуацији без избора” (Коларец и др., 2007). Према томе, законодавац би
требало да промени начин гледања на проституцију, која је, што је и истраживање
у овом раду потврдило, „више несрећа, него деликт” (Чулиновић 1934, 105).
Насупрот декриминализацији жена које се баве проституцијом, сматрамо да
криминализација корисника услуга проституција и лица која уступају просторије ради вршења проституције представља подобно решење у циљу борбе против
проституције. Ово решење захтева да службеници Министарства унутрашњих
послова своје снаге усмере ка корисницима и лицима која омогућавају да се у њиховим просторијама одвија проституција. Овде превасходно мислимо на кориснике услуга проституције који формирају понуду и утичу на „тржиште” проституције у Републици Србији.
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6. ЗАКЉУЧАК И ПРЕПОРУКЕ

6.1. ЗАКЉУЧАК
Истраживање проституције показало је да је проституција „женска професија”
услед неједнаког друштвеног положаја жена и мушкараца, а не део „женске природе”. Неповољан друштвени положај жена, који је последица структуралних родних
неравноправности и стереотипних родних улога и има за резултат лош економски
положаја жена, разлог је што је проституција наметнута, а не „намењена” женама
као „животни позив”. Историјски осврт на правни положај жена у Србији пружио
је спознају да неповољан друштвени положај жене није одраз тренутног стања,
него да он кроз историју одолева промени. Проституција је пратилац неповољног
друштвеног положаја жена који нуди „решење” онда када жена објективно других
опција за промену неповољног положаја и нема. „Одлуком” да се бави „најстаријим занатом на свету” жена губи свој идентитет и особине људског бића, постаје
„проститутка”, односно, у складу са значењем овог термина, жена уласком у проституцију постаје улична женска, јавна женска, блудница.
Истраживање правног положаја жена у проституцији у Србији с историјског
аспекта показало је да су женама у проституцији током историје ускраћивана права и основне слободе. Жене у проституцији биле су изложене стигматизацији и
дискриминацији кроз историју. Дискриминација жена у проституцији огледала се
у обавези регистровања код власти, ограничењу кретања, обавезним лекарским
прегледима, обавези понашања и облачења у складу с прописама, а све у циљу распознавања и разликовања од „часних жена“. За разлику од жена у проституцији,
за мушкарце као кориснике услуга проституције исте обавезе и ограничења нису
били прописани. У Србији је проституција, чак и у прописима, била означена као
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„женска професија”. Наиме, у правним актима пре Другог светског рата који су
регулисали проституцију, користио се женски род и то „жена” или „женска” за
особу која се бави проституцијом, што указује на то да је већ самим правним актима била искључена могућност да се проституцијом може бавити мушкарац. Тек
након Другог светског рата, у правним актима у Србији користи се родно неутралан термин „лице” за особе које се, како се наводи у тим правним актима, „одају”
проституцији. Мада у правним актима након Другог светског рата нису прописане
обавезе и ограничења за лица која се одају проституцији, у њима је прописано
кажњавање само лица која се одају проституцији, док су корисници услуга проституције све до актуелног ЗЈРМ РС, који је ступио на снагу 5. фебруара 2016. године,
били невидљиви учесници у проституцији.
Истраживање међународног правног оквира у домену заштите људских права,
показало је да проституција није и не може бити сматрана „занатом”. Проституција је у супротности са зајемченим људским правима и основним слободама и
представља облик насиља над женама. Према томе, све док се жена буде сводила на робињу, сексуални објекат уз употребу мушког насиља, неће бити поштовања женских људских права, а самим тим ни могућности за остваривање родне
равноправности.
Једини приступ у регулисању проституције који се у пуном обиму заснива на
поштовању људских права и родне равноправности јесте неоаболиционистички
модел, који је примењен у скандинавским државама. У државама које су поборнице
неоаболиционистичког приступа проституција се сматра недопустивом појавом,
која је у супротности с прокламованим људским правима и основним слободама
и која представља претњу њиховом пуном поштовању и остваривању. Усвајањем
неаболиционистичког приступа, држава показује вољу да се бори против проституције, при чему не кажњава „најслабије” и „најрањивије” учеснике у проституцији, а то су жене у проституцији. Државе се, прихватањем овог приступа, окрећу
борби против проституције, фокусирајући се на кориснике услуга проституције,
који креирају понуду на тржишту проституције.
Историјскоправна анализа нормативног оквира проституције у Републици
Србији показала је да је од Другог светског рата до ступања на снагу актуелног
ЗЈРМ РС, дана 5. фебруара 2016. године, био прихаћен прохибиционистички модел, у складу с којим је као прекршај проституције било прописано одавање проституцији, а не и коришћење услуга проституције. Према овом дискриминаторном
законском решењу, „неморалне” жене биле су починитељке прекршаја одавања
проституцији, док је мушкарцима као „часним” корисницима услуга проституције ово законско решење омогућавало да, без бојазни од кажњавања, користе услу170

Положај жена у проституцији у Републици Србији

ге жена у проституцији. Ступањем на снагу актуелног ЗЈРМ РС 2016. године, под
утицајем женског покрета у Србији, дошло је до измене у прохибиционистичком
моделу тако што је као прекршај прописано и коришћење услуга проституције.
Међутим, и у актуелном ЗЈРМ РС задржано је решење према коме прекршај представља „одавање” проституцији, при чему овај термин није јасно дефинисан и
стога је подложан различитом тумачењу. Како термин „одавање” омогућава различито тумачење у пракси, а тешко га је довести и у везу са законском дефиницијом
проституције, у пракси жене у проституцији могу бити оглашене одговорним за
прекршај и када до пружања сексуалних услуга није дошло. За разлику од нејасне законске формулације „ко се одаје проституцији”, када су у питању корисници
услуга проституције, нема простора за различита тумачења – они ће бити одговорни за учињени прекршај само уколико су користили услуге проституције.
Став да се законско решење које је ступило на снагу с актуелним ЗЈРМ РС може
посматрати као изједначавање свих учесника у проституцији, оповргли су резултати спроведеног истраживања о правном положају жена у проституцији, који
показују да је проституција и данас „женско занимање”, док су корисници услуга
проституције искључиво мушкарци. Међутим, проституција према резултатима
истраживања не представља изабрано, а ни пожељно занимање, него пристанак на
губитак достојанства, идентитета, насиље, а све ради опстанка на ивици егзистенције, јер других реалних могућности да се дође до основних средстава за живот у
критичном моменту нема. Статистички подаци из емпиријског истраживања недвосмислено показују да се, упркос инкриминисању коришћења услуга проституције, корисници услуга проституције не процесуирају у истој мери као жене у проституцији. Наиме, и када су учесници проституције затечени заједно, против жена
у проституцији бива покренут прекршајни поступак, док то није увек случај и с
корисницима услуга проституције. Неједнако поступање припадника Министарства унутрашњих послова према женама у проституцији и корисницима услуга
проституције указује на стигматизацију жена у проституцији, односно потврђује
да „идентитет проститутке” подразумева моралну лошу особу и „етикету криминалца”, што за последицу има дискриминаторну примену закона.
Кроз емпиријско истраживање установили смо и да прекршајне поступке против жена у проституцији карактерише непоштовање права на правично суђење,
што уз потпуно пасивно држање жена у прекршајном поступку за крајњи исход
има кажњавање жена у проституцији и када до пружања сексуалне услуге није дошло, тј. жене бивају осуђене само зато што су стајале на месту на ком је полицији познато да се окупљају жене у проституцији. Ови резултати указују да управо
тумачење законске формулације „ко се одаје проституцији” у пракси доводи до
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кажњавања жена у проституцији и када корисника као учесника у проституцији
нема, па самим тим не може бити ни учињен прекршај проституције, имајући у
виду законску дефиницију проституције. Када је реч о корисницима услуга проституције, они у прекршајним поступцима „заузимају” став „породичних” људи, а
коришћење услуга проституције представљају као „излет у авантуру” која се више,
наводно, неће поновити. Резултати истраживања показали су да статус „породичног” човека има утицај на поступајући суд, те да мушкарцима, као корисницима
услуга проституције, осим што бивају изречене законом прописане минималне
новчане казне, јер су „породични” људи или су корисници које су „нечасне” жене
„намамиле” на то да користе услуге проституције, судови „изађу у сусрет” и ослобађањем плаћања трошкова прекршајног поступка.
Измена прохибиционистичког модела која је резултирала кажњавањем и корисника услуга проституције нија имала утицај на положај жена у проституцији.
„Положај” жене у проституцији у Републици Србији обележен је стигмом, насиљем, сиромаштвом и дискриминацијом. Све наведено утиче на чињеницу да оне не
могу изградити самопоштовање, нити о себи мислити другачије осим као о „проституткама” које боље и не заслужују. До промене положаја жена у проституцији у
Републици Србији може доћи једино променом постојећег прохибиционистичког
модела и увођењем неоаболиционистичког модела који се заснива на уважавању
женских људских права уз пребацивање стигме са жене у проституцији на корисника услуга проституције.
Република Србија нема снажну економију као скандинавске државе и нереално
је очекивати да у кратком временском периоду у потпуности прихвати неоаболиционистички модел, какав имају ове државе, у складу с којим би се женама у
проституцији, кроз преквалификације и запошљавање, пружила шира друштвена
подршка за излазак из проституције. За почетак, велики искорак био би усвајање
законског решења према коме би одавање проституцији било декриминализовано,
а кажњиво коришћење услуга проституције. Усмеравање кажњавања ка корисницима услуга проституције довело би до смањења потражње за услугама проституције. Усвајање неоаболиционистичког приступа представља и једну врсту обавезe
за државу, јер се новац у проституцији тумачи као пристанак жене да трпи насиље,
односно мушкарац верује да му новац даје „право” да са женом у проституцији
поступа како жели. Борба против проституције јесте борба против насиља над
женама. Усвајање неоаболиционистичког приступа у Републици Србији представљало би потврду да се држава искрено залаже за женска људска права и слободе
и спроводи у пракси начело родне равноправности, што одликује сваку истински
демократску државу. Постизање родне равноправности могуће је једино уколико
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се одбаци помисао да жена може бити предмет куповине и продаје ради сексуалне
злоупотребе.
Надамо се да ће резултати овог истраживања послужити као основа за будућа
истраживања проституције и положаја жена у проституцији у Републици Србији, а све у циљу смањивања обима проституције и остваривања женских људских
права.

6.2. ПРЕПОРУКЕ
Циљ феминистичких истраживања је да произведу позитивну друштвену промену, односно „трансформисање постојећих родних хијерархија моћи, побољшање
положаја родно маргинализованих група и стварање друштвене родне равноправности” (Милојевић 2011, 47). Тежећи овом циљу, рад Положај жена у проституцији
у Републици Србији написан је с намером да се правни, али и друштвени положај
жена у проституцији промени. У том смислу, дајемо неколико препорука након
спроведеног истраживања о правном и друштвеном положају жена у проституцији у Републици Србији.
Најважнија препорука усмерена је ка законодавцу и односи се на хитну измену законског решења. Неопходно је да измена постојећег законског решења буде
извршена у правцу декриминализације жена у проституцији. Некажњавање жена
које се баве проституцијом је у складу с међународним стандардима који се изграђују на пољу правног регулисања проституције и први корак ка изласку из зачараног круга жена у проституцији у Републици Србији. Мишљења смо да би декриминализација жена које се баве проституцијом у извесној мери имала утицаја и на
промену односа друштвене средине према женама у проституцији, тако да оне не
би више биле посматране као лица која крше закон.
До измене законских прописа, у складу с актуелним законским решењем,
службеници Министарства унутрашњих послова дужни су да једнако третирају
све учеснике у проституцији. То се посебно односи на случајеве када са женом
у проституцији буде затечен и корисник. Уколико је корисник затечен са женом
у проституцији приликом извршења прекршаја, службеници Министарства унутрашњих послова дужни су да и против корисника сексуалних услуга, у складу са
ЗЈРМ РС, поднесу захтев за покретање прекршајног поступка.
Приликом увида у правоснажно окончане предмете из 2016, 2017. и 2018. године Прекршајног суда у Београду, уочено је да је постала пракса да жена буде
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осуђена због одавања проституцији јер је, наводно, очекивала муштерију или је
стајала на месту на ком стоје жене које баве простутуцијом. Овакво поступање
службеника Министарства унутрашњих послова и прекршајних судова, а које видимо као последицу стигматизације жена у проституцији, запажено је и приликом
претходних истраживања о проституцији.294 Како до промене није дошло, упућујемо препоруку да прекршајни судови поштују право на правично суђење у прекршајним поступцима против жена у проституцији, те да се жене у проституцији
не оглашавају кривим када услуга проституције није пружена, јер у том случају
прекршај није ни учињен.
Актуелно законско решење, према коме се кажњавају корисници услуга проституције и лица која уступају просторије ради проституције, у складу је с међународним стандардом о кажњавању корисника услуга проституције и лица која
експлоатишу жене у проституцији. Наша препорука односи се на задржавање у
овом делу постојећег решења.
У погледу кажњавања жена у проституцији, неоходно је да се има у виду чињеница да жене у проституцији не бирају проституцију за „животни позив” него
да им проституцију намећу сиромаштво, насиље и необразовање, који су резултат
неповољног друштвеног положаја жена. То су фактори који приморавају жене да
проституцијом долазе до средстава за основне животне потребе. Често су то жене
које саме издржавају децу и без икаквих су других прихода. Наведене околности
прекршајни судови треба да имају у виду приликом одмеравања казне, јер уколико
жена пружа сексуалну услуге за 1.500,00 динара, а изриче јој се казна у износу од
50.000,00 динара, суд жену неминовно враћа у проституцију, при томе је приморавајући да повећа број корисника како би казну отплатила. Неплаћањем казне, јер
није могла да „обезбеди” довољан број корисника, жени се новчана казна замењује
казном затвора, што има несагледиве последице за саме жене, али и њихову децу,
посебно у случајевима када су жене самохране мајке.
Када је у питању кажњавање жена, препорука је и да судови приликом одмеравања казне примењују одредбу чл. 43. ст. 1. тач. 2. ЗП РС о ублажавању казне,
адекватно сагледавајући последице прекршаја и олакшавајуће околности, као и да
започну с праксом замењивања новчане казне у казну рад у јавном интересу уме-

294

На идентичну праксу у поступању службеника Министарства унутрашњих послова и
прекршајних судова указују Сања Павловић и Христина Цветинчанин Кнежевић у публикацији „У име мушког народа” (Павловић и Цветинчанин Кнежевић 2018, 107) и
Небојша Ђурасовић у публикацији „Сексуални рад у Србији” (Ђурасовић и др. 2017,
35).
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сто у казну затвора у складу с одредбом чл. 41. ст. 3. ЗП РС. Одавање проституцији
као прекршај против јавног реда и мира не проузрокује теже последице, па је женама у проституцији, када год постоји могућност за то, потребно ублажити казну
тако што ће суд изрећи казну рад у јавном интересу уместо новчане или затворске
казне. Када жена не плати изречену новчану казну, судови би требало да је замене
у казну рад у јавном интересу уместо у казну затвора, каква је сада пракса. Као што
је већ наведено, казна рад у јавном интересу је једина казна од које се оправдано
може очекивати да допринесе ресоцијализацији жена у проституцији, што је у њиховом интересу, али и у интересу целокупног друштва.
Препорука која се односи на кажњавање корисника услуге проституције јесте
да се судови убудуће, приликом одмеравања казне, не воде „сликом породичног
човека”, која утиче на изрицање минималне новчане казне и доприноси ослобађању корисника плаћања трошкова прекршајног поступка. Судови треба да корисника „виде” као извршиоца прекршаја проституције, односно лице које је из
„задовољства” платило сексуални однос са женом која је на то пристала, јер другог
избора за стицање средстава није имала, те да му у складу с наведеним изрекну
адвекватну санкцију, која ће имати за циљ одвраћање од будућег коришћења услуга проституције.
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Прилог 1
Dragana Pejović
PREKRŠAJNOM SUDU
U _________________
Predmet: Molba za pristup informacijama na osnovu odredbe člana 15.
Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja
Poštovani,
Obraćam Vam se kao doktorantkinja na Rodnim studijama ACIMSI Univerziteta
u Novom Sadu, a u vezi s istraživanjem za potrebe izrade doktorske disertacije „Pravni
položaj žena u prostituciji u Republici Srbiji”.
Za potrebe istraživanja neophodni su mi podaci Prekršajnog suda u _____________.
S obzirom na to da je od 1. januara 2016. godine stupio na snagu aktuelni Zakon o
javnom redu i miru, u skladu s kojim se procesuiraju i lica koja koriste usluge prostitucije,
moje istraživanje se odnosi na period od početka 2016. godine.
Molim Vas da mi izađete u susret i dostavite sledeće podatke:
1. koliko lica je bilo procesuirano zbog odavanja prostituciji u 2016, 2017. i 2018.
godini na osnovu odredbe člana 16. Zakona o javnom redu i miru („Sl. glasnik RS”,
br. 6/2016 i 24/2018)?
• Koliko lica je bilo ženskog, a koliko muškog pola?
• Kakva je starosna struktura procesuiranih lica?
• Kakvo je bračno stanje procesuiranih lica (u braku, razvedeni, neoženjeni/
neudate)?
• Kakva je obrazovna struktura procesuiranih lica (bez obrazovanja, osnovno,
srednje, visoko)?
• Kakav je radni status procesuiranih lica (zaposleni/nezaposleni)?
• Kakvo je imovno stanje procesuirarnih lica?
• Koliko lica je pravosnažno osuđeno, a koliko lica je pravosnažno oslobođeno?
• U slučaju osuđujućih presuda, koja vrsta i visina kazne su izrečene osuđenim
licima?
• Koliki je procenat među procesuiranim licima povratnika?
2. Koliko osoba je bilo procesuirano zbog korišćenja usluga prostitucije u 2016, 2017. i
2018. godini na osnovu odredbe člana 16. Zakona o javnom redu i miru („Sl. glasnik
RS”, br. 6/2016 i 24/2018)?
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•
•
•

Koliko osoba je bilo ženskog, a koliko muškog pola?
Kakva je starosna struktura procesuiranih lica?
Kakvo je bračno stanje procesuiranih lica (u braku, razvedeni, neoženjeni/
neudate)?
• Kakva je obrazovna struktura procesuiranih lica (bez obrazovanja, osnovno,
srednje, visoko)?
• Kakav je radni status procesuiranih lica (zaposleni/nezaposleni)?
• Kakvo je imovno stanje procesuiranih lica?
• Koliko lica je pravosnažno osuđeno, a koliko lica je pravosnažno oslobođeno?
• U slučaju osuđujućih presuda, koja vrsta i visina kazne su izrečene osuđenim
licima?
• Koliki je procenat među procesuiranim licima povratnika?
3. Koliko lica je bilo procesuirano zbog ustupanja prostorija radi vršenja prostitucije
u 2016, 2017. i 2018. godini po osnovu odredbe člana 16. Zakona o javnom redu i
miru?
• Koliko osoba je bilo ženskog, a koliko muškog pola?
• Kakva je starosna struktura procesuiranih lica?
• Kako je bračno stanje procesuiranih lica (u braku, razvedeni, neoženjeni/
neudate)?
• Kakva je obrazovna struktura procesuiranih lica (bez obrazovanja, osnovno,
srednje, visoko)?
• Kakav je radni status procesuiranih lica (zaposleni/nezaposleni)?
• Kakvo je imovno stanje procesuiranih lica?
• Koliko lica je pravosnažno osuđeno, a koliko lica je pravosnažno oslobođeno?
• U slučaju osuđujućih presuda, koja vrsta i visina kazne su izrečene osuđenim
licima?
• Koliki je procenat među procesuiranim licima povratnika?
U prilogu Vam dostavljam Odluku o davanju saglasnosti na Izveštaj Komisije o
oceni podobnosti kandidatkinje, teme i mentora za izradu doktorske disertacije na temu
„Pravni položaj žena u prostituciji u Republici Srbiji”.
U nadi da ćete mi izaći u susret i dostaviti tražene podatke, unapred Vam se
zahvaljujem.
U Novom Sadu, dana 22. 07. 2018. godine		

Podnositeljka zahteva
_______________________
Dragana Pejović
179

Др Драгана Пејовић

Прилог 2

180

Положај жена у проституцији у Републици Србији

181

Др Драгана Пејовић

182

Положај жена у проституцији у Републици Србији

183

Др Драгана Пејовић

Прилог 3

184

Положај жена у проституцији у Републици Србији

Прилог 4
Dragana Pejović
PREKRŠAJNOM SUDU
U NOVOM SADU
za Predsednika mr Kamenka V. Kozarskog
Predmet: Molba za pristup informacijama na osnovu odredbe člana 15. Zakona o
slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja veza Obaveštenje
Prekršajnog suda u Novom Sadu br. Su P-17a 241/18 od 6.8.2018. godine
Poštovani,
Nakon prijema Vašeg Obaveštenja br. Su P-17a 241/18 od 6.8.2018. godine, a vezi
s Molbom za pristup informacijama od 24.7.2018. godine, najljubaznije Vas molim
da mi tražene podatke dostavite po navedenim godinama kako bih mogla napraviti
komparativnu analizu podataka.
Moja molba se odnosila na sledeće podatke:
1. Koliko lica je bilo procesuirano zbog odavanja prostituciji u 2016, 2017. i 2018.
godini na osnovu odredbe člana 16. Zakona o javnom redu i miru („Sl. glasnik RS”,
br. 6/2016 i 24/2018) ?
• Koliko lica je bilo ženskog, a koliko muškog pola?
• Kakva je starosna struktura procesuiranih lica?
• Kakvo je bračno stanje procesuiranih lica (u braku, razvedeni, neoženjeni/
neudate)?
• Kakva je obrazovna struktura procesuiranih lica (bez obrazovanja, osnovno,
srednje, visoko)?
• Kakav je radni status procesuiranih lica (zaposleni/nezaposleni)?
• Kakvo je imovno stanje procesuiranih lica?
• Koliko lica je pravosnažno osuđeno, a koliko lica je pravosnažno oslobođeno?
• U slučaju osuđujućih presuda, koja vrsta i visina kazne su izrečene osuđenim
licima?
• Koliki je procenat među procesuiranim licima povratnika?
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2. Koliko osoba je bilo procesuirano zbog korišćenja usluga prostitucije u 2016, 2017. i
2018. godini na osnovu odredbe člana 16. Zakona o javnom redu i miru („Sl. glasnik
RS”, br. 6/2016 i 24/2018)?
• Koliko osoba je bilo ženskog, a koliko muškog pola?
• Kakva je starosna struktura procesuiranih lica ?
• Kako je bračno stanje procesuiranih lica (u braku, razvedeni, neoženjeni/
neudate)?
• Kakva je obrazovna struktura procesuiranih lica?
• Kakav je radni status procesuiranih lica (zaposleni/nezaposleni)?
• Kakvo je imovno stanje procesuiranih lica?
• Koliko lica je pravosnažno osuđeno, a koliko lica je pravosnažno oslobođeno?
• U slučaju osuđujućih presuda, koja vrsta i visina kazne su izrečene osuđenim
licima?
• Koliki je procenat među procesuiranim licima povratnika?
3. Koliko lica je bilo procesuirano zbog ustupanja prostorija radi vršenja prostitucije
u 2016, 2017. i 2018. godini po osnovu odredbe člana 16. Zakona o javnom redu i
miru?
• Koliko osoba je bilo ženskog, a koliko muškog pola?
• Kakva je starosna struktura procesuiranih lica?
• Kako je bračno stanje procesuiranih lica (u braku, razvedeni, neoženjeni/
neudate)?
• Kakva je obrazovna struktura procesuiranih lica (muškarci/žene)?
• Kakav je radni status procesuiranih lica (zaposleni/nezaposleni)?
• Kakvo je imovno stanje procesuiranih lica?
• Koliko lica je pravosnažno osuđeno, a koliko lica je pravosnažno oslobođeno?
• U slučaju osuđujućih presuda, koja vrsta i visina kazne su izrečene osuđenim
licima?
• Koliki je procenat među procesuiranim licima povratnika?
Zahvalna na dosadašnjoj saradnji i u nadi da ćete mi i ovaj put izaći u susret i dostaviti
tražene podatke, unapred Vam se zahvaljujem.
S poštovanjem,
U Novom Sadu, 2. 10. 2018. godine
Podnositeljka zahteva
_______________________
Dragana Pejović
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Прилог 8
Dragana Pejović
REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
Sekretarijat
Odeljenje za obradu podataka, pritužbe i saradnju
sa nezavisnim telima
Beograd
Bulevar Mihajla Pupina br. 2
Predmet: Molba za pristup informacijama na osnovu odredbe člana 15.
Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja
Poštovani/a,
Obraćavam se kao doktorantkinja na Rodnim studijama ACIMSI Univerziteta u
Novom Sada, a u vezi s istraživanjem za potrebe izrade doktorske disertacije „Pravni
položaj žena u prostituciji u Republici Srbiji”.
Za potrebe istraživanja neophodni su mi podaci Ministarstva unutrašnjih poslova
Republike Srbije.
S obzirom na to da je od 1. januara 2016. godine stupio na snagu aktuelni Zakon o
javnom redu i miru, u skladu s kojim se procesuiraju i lica koja koriste usluge prostitucije,
moje istraživanje se odnosi na period od početka 2016. godine.
Molim Vas da mi izađete u susret i za Policijsku upravu u Novom Sadu, Policijsku
upravu u Beogradu, Policijsku upravu u Nišu i Policijsku upravu u Kruševcu, dostavite
sledeće podatke:
1. Protiv koliko lica je podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka zbog odavanja
prostituciji u 2016, 2017. i 2018. godini na osnovu odredbe člana 16. Zakona o javnom
redu i miru („Sl. glasnik RS”, br. 6/2016 i 24/2018)?
• Koliko lica je bilo ženskog, a koliko muškog pola?
• Kakva je starosna struktura procesuiranih lica?
• Kakvo je bračno stanje procesuiranih lica (u braku, razvedeni, neoženjeni/
neudate)?
• Kakva je obrazovna struktura procesuiranih lica (bez obrazovanja, osnovno,
srednje, visoko)?
• Kakav je radni status procesuiranih lica (zaposleni/nezaposleni)?
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• Kakvo je imovno stanje procesuiranih lica?
• Koliki je procenat među procesuiranim licima povratnika?
2. Protiv koliko lica je podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka zbog
korišćenja usluga prostitucije u 2016, 2017. i 2018. godini na osnovu odredbe člana
16. Zakona o javnom redu i miru („Sl. glasnik RS”, br. 6/2016 i 24/2018)?
• Koliko osoba je bilo ženskog, a koliko muškog pola?
• Kakva je starosna struktura procesuiranih lica?
• Kakvo je bračno stanje procesuiranih lica (u braku, razvedeni, neoženjeni/
neudate)?
• Kakva je obrazovna struktura procesuiranih lica (bez obrazovanja, osnovno,
srednje, visoko)?
• Kakav je radni status procesuiranih lica (zaposleni/nezaposleni)?
• Kakvo je imovno stanje procesuiranih lica?
• Koliki je procenat među procesuiranim licima povratnika?
3. Protiv koliko lica je podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka zbog ustupanja
prostorija radi vršenja prostitucije u 2016, 2017. i 2018. godini po osnovu odredbe
člana 16. Zakona o javnom redu i miru?
• Koliko osoba je bilo ženskog, a koliko muškog pola?
• Kakva je starosna struktura procesuiranih lica?
• Kako je bračno stanje procesuiranih lica (u braku, razvedeni, neoženjeni/
neudate)?
• Kakva je obrazovna struktura procesuiranih lica (bez obrazovanja, osnovno,
srednje, visoko)?
• Kakav je radni status procesuiranih lica (zaposleni/nezaposleni)?
• Kakvo je imovno stanje procesuiranih lica?
• Koliki je procenat među procesuiranim licima povratnika?
U prilogu Vam dostavljam Odluku Univerziteta u Novom Sadu o davanju saglasnosti
na Izveštaj Komisije o oceni podobnosti kandidatkinje, teme i mentora za izradu
doktorske disertacije na temu „Pravni položaj žena u prostituciji u Republici Srbiji”.
U nadi da ćete mi izaći u susret i dostaviti tražene podatke za navedene policijske
uprave po godinama, unapred Vam se zahvaljujem.
U Novom Sadu, dana 4. 9. 2018. godine
Podnositeljka zahteva
_______________________
Dragana Pejović
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THE POSITION OF WOMEN IN PROSTITUTION IN
THE REPUBLIC OF SERBIA
Abstract: Prostitution is commonly referred to as a 'female profession' because
its service-providers are predominantly women. The Republic of Serbia opted for a
prohibitionist model of regulating prostitution. According to Article 16, Paragraph 1
of the Law on Public Order and Peace of the Republic of Serbia, persons engaging in
prostitution (implying: as service-providers) are subject to misdemeanor fines. Apart
from the fact that prostitution is considered a misdemeanor offending public order and
peace, persons engaging in prostitution as service-providers, predominantly women, are
commonly condemned by the society. Such social condemnation implies stigmatization,
marginalization and discrimination of women in prostitution.
A disproportionately large number of women engaging in prostitution as compared
to the number of men providing services in it is why this paper is based on the theoretical
concept of gender, the primary analytical category in feminist research, starting from
the fundamental concept that 'gender regimes are not simply relationships between men
and women, but a system of power, expectations, roles, behaviors, attitudes, discourses
and presentations, visualizations and hierarchisations of gender differences' (Blagojevic
Hughson 2013, 34). The gender regime, which , 'limits individual opportunities and
freedoms' (ibid.) on one hand, sets a path for women into prostitution on the other, while
the society - most often wrongly - perceives prostitution as a woman’s 'choice'. Therefore,
this paper analyzes prostitution as a women's profession, considering the reality that the
gender pattern in Serbia is shaped by its society's patriarchal ideology and that it, under
certain unfavorable situations, aka living circumstances, exerts an invisible, yet powerful
pressure on women to start engaging in prostitution.
Taking into consideration the generally acquired and formally adopted prohibitionist
approach to regulating prostitution, the overall goal of this research is to analyze the legal
and social status of women in prostitution in the Republic of Serbia.
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Apart from the current legal and social status of women in prostitution and applying
the historical-legal method, the analysis concerns the status of women in prostitution in
Serbia from before the First World War to the most recent times.
In order to review all aspects of the current prohibitionist legal model in Serbia
critically, the paper analyzes the reglementary, abolitionist and neo-abolitionist models
as well.
Since the paper aims at presenting a more comprehensive picture of the legal status
of women in prostitution in the Republic of Serbia, it is based on an empirical research
the results of which provided an insight into the practice of authorities in charge of
processing prostitution cases, as well as into the social position of women in prostitution
in the Republic of Serbia.
Based on its findings, the research concludes that it is necessary to change the legal
status of women in prostitution in the Republic of Serbia. Such change is possible only
by abandoning the existing prohibitionist approach to regulating prostitution-related
offences because it affects all aspects of life of women in prostitution in a negative way.
In line with the research findings and conclusions, the paper also gives
recommendations for improvement of the legal and social position of women in
prostitution in the Republic of Serbia.
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Покрајине.
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нивоа знања о значају родне равноправности и потреби уграђивања родне перспективе у све друштвене сфере живота, као и промоцију концепта родне равноправности на територији АП Војводине и пружање подршке локалним самоуправама у спровођењу политике једнаких могућности.
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