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Након дугогодишње борбе да се најпре, како је од нас захтевала Влада 
Србије 2002. године, докаже основаност тврдњи да су нам бебе из 
породилишта украдене, ми, породице отетих, украдених, односно киднапованих 
беба, увучени смо у све веће и веће политичке игре и обмане пре, током и 
после одлуке Анкетног одбора Народне скупштине Републике Србије из 2006.г. 
чије је беспотребно покретање од нас од почетка захтевано, како би се наши 
случајеви заташкали, наша уста затворила, а јавност умирила. Како бисмо 
спречили легализацију трговине нашим и свим бебама које ће се тек родити у 
Србији, а која нам се намеће од стране Савета Европе и према пресуди тзв. 
Европског суда за људска права у Стразбуру из 2013. године, страних и 
међународних организација, невладиног сектора, као и политичких, правних, 
медицинских и других кругова у Србији, чиме се, посебно наглашавамо, 
избегава надлежност и урушавају стварне компетенције регуларних органа 
државе Србије, износимо у јавност ова 
 
 
ОСНОВНА НАЧЕЛА ПОРОДИЦА УКРАДЕНИХ БЕБА 

за откривање где се налазе наша отета деца, 
пошто их међу мртвима нема 

 
 

Захтевамо од свих органа Републике Србије: 
 
1. отклањање политичке блокаде свих институција, укључујући и здравствене 

установе, матичне и погребне службе, све злогласне центре за социјални 
рад, све архиве, како би сви родитељи могли да дођу до комплетне 
документације о порођајима и својој деци без такозваних „повереника“, 
„заштитника“ и сличних беспотребних и наметнутих посредника; 

 
2. хитну истрагу свих наших случајева и њихово процесуирање без мешања 

страних и међународних институција и судова, по постојећем Уставу и 
законима Републике Србије, правно их правилно третирајући као трајна 
кривична дела, односно као кривична дела која не застаревају; 

 
 
3. процесуирање свих случајева под пуном кривичном одговорношћу свих 

учесника и саучесника у трговини бебама и покушајима прикривања 
почињених кривичних дела на свим нивоима од дана када је злочин почињен 
до дана окончања судских процеса; 

 
4. процесуирање свих одговорних лица која су блокирала институције, 

пропагирала застарелост, оглушивала се о захтеве родитеља, опструирала 
правосудне и истражне органе и одуговлачила решавање наших случајевa 
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од избијања афере и појединачних потрага до дана изрицања пресуда по 
тим питањима, што је за последице имало смртне исходе појединих 
родитеља, душевни бол и погоршање здравствог стања свих чланова 
породица, односно жртава афере крађа беба; 

 
5. хитно привођење и одређивање притвора током истрага свим осумњиченим 

лицима у свим појединачним случајевима, како би се што пре сагледала 
целокупна структура организованог ланца трговине бебама; 

 
6. убрзавање судских поступака издавањем посебних прописа због проблема 

погоршања здравственог стања и све већег броја смртних случајева како 
жртава, тако и починилаца; свако даље одуговлачења третирати као тешко 
кривично дело против човечности; 

 
7. да једнака права у истражним и судским радњама уживају сви чланови 

породица жртава, јер ће се по потреби укључивати млађи и виталнији 
чланови породица како би се смањио притисак на родитеље, већ према 
договору унутар самих породица, да би у сваком тренутку свака породица 
имала најмање једног члана који ће активно пратити њихов случај; 

 
8. да се због манипулација са институцијом „заштићеног сведока“, „сведока 

сарадника“ и сличних правних одредница новијег датума којима се 
осумњичени ослобађају кривичне одговорности, она у потпуности изузме из 
процеса решавања наших случајева; отклонити сваку могућност ослобађања 
од кривичног гоњења свих осумњичених за кривична дела везана за отмицу 
беба; 

 
9. одбацивање биометрије и ДНК метода као потпуно непоузданих псеудо-

научних еугенетичких принципа за идентификацију и у контексту ДНК 
доказивања сродства заснованог на претпоставци постојања гена, те 
повратак вођењу истражних и судских радњи искључиво валидним и 
провереним класичним криминалистичким методама; провере идентитета 
пронађене деце истражним радњама вођеним на тај начин вршити само на 
основу крвних група, водећи рачуна и на одступања у том погледу; са ДНК 
се може доћи само до погрешне деце и тако разорити животи читавих 
породица, невиних породица; појединачним захтевима породице могу 
тражити да раде ДНК анализу као додатну проверу, али она не сме бити 
обавезујућа за све; 

 
10. формирање сталног специјалног одељења и јединице МУП-а, сачињене и од 

кадрова из БИА и осталих надлежних безбедносних служби Републике 
Србије, ради прикупљања података за све досадашње случајеве и 
умрежавања истих, брзог реаговања и ефикасних истражних и 
процедуралних радњи, ради гоњења починилаца при свакој новој појави 
отмице, као и обављања свих потребних истражних радњи за откривање и 
спречавање рада целокупног криминалног ланца трговине бебама у Србији; 

 
11. хитно формирање надзорног тела састављеног од најмање 15 чланова, које 

ће имати најшира могућа овлашћења над свим државним органима и по 
потреби допуњавати рад тужилаштва, полиције, БИА-е, односно горе 
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поменутог специјалног одељења, у циљу откривања организационе 
структуре, начина деловања и свих починилаца у организованом 
криминалном ланцу трговине бебама у Србији, а када је потребно и изван 
земље; како државне институције и њени запослени чине део овог 
огранизованог криминала, они не могу бити чланови тог тела већ би састав 
тог тела чинили искључиво чланови породица; нико не зна више о нашим 
случајевима од нас самих, а починиоцима или службеницима у оптуженом 
државном апарату, као и трећој страни, не може се поклањати поверење, те 
је стога једини начин да се задовољи правда формирање предложеног 
надзорног тела најширих могућих овлашћења које би било сачињено од 
чланова породица које су жртве афере крађе беба; надзорно тело би чинило 
5 сталних чланова породица из Београда, док би преостали стални чланови 
надзорног тела били из 10 других градова са највећим бројем случајева; 
приликом обраде података из других градова, у рад надзорног тела би се 
према његовој одлуци укључивали привремени чланови из преосталих 
градова; рад надзорног тела могу пратити државни службеници само у 
својству посматрача; специјално одељење и јединица МУП-а били би 
подређени овом надзорном телу; 

 
12. да се тако формираном надзорном телу обезбеди правна и сва друга 

стручна помоћ према њиховом избору кадрова, као и да се њима и њиховим 
породицама осигура безбедност током читавог трајања поступака; 

 
13. да се надзорном телу у сарадњи са горе споменутим специјалним 

одељењем МУП-а, БИА-ом и осталим безбедносним службама омогући 
несметан присуп свим државним и тајним архивама и вишеструким 
евиденцијама, као и њихово несметано коришћење приликом решавања 
свих наших случајева; 

 
14. да се истражним и другим радњама обухвате сва деца која траже своје 

родитеље и да се посебна пажња посвети прибављању њихових података, 
као и све деце из иностранства која би могла бити предмет овдашње 
трговине бебама; све податке о деци која траже своје родитеље ставити на 
располагање посебном петочланом тиму сачињеном од чланова наших 
породица и/или те деце, који ће сарађивати са надзорним телом, бити њему 
подређен и чији ће чланови и њихове породице уживати заштиту какву и 
породице чланова надзорног тела; 

 
15. да систематски у случајевима проналаска деце горе поменутим начинима 

класичне криминалистичке истраге, са децом и родитељима не долазе у 
контакт ни психолози, ни психијатри, ни други здравствени радници и други 
службеници, осим на основу самоиницијативног писаног захтева самих 
жртава за своје појединачне случајеве; 

 
16. да за потребе комуникације са пронађеном децом, у сваком појединачном 

случају или за више сличних случајева наведено надзорно тело одреди 
трочлани тим сачињен од жртава афере крађе беба, који ће посредовати 
или обављати потребне контакте између стварних сродника; 
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17. да се одмах престане са сваком даљом злоупотребом афере и жртава крађе
беба за пропагирање и увођење системских репресивних мера у
здравствене и друге установе као што су видео и електронски надзори,
узимање биометријских података, узорака и формирања ДНК регистра,
чиповање и таговање беба и сл., под изговором  спречавања нових отмица;
по окончању свих поступака и на основу свих сазнања током истражних и
других радњи, надзорно тело ће дати своје предлоге на основу стеченог
искуства као помоћ држави не би ли се спречила свака даља трговина
новорођенима;

18. да се одмах обезбеди стално, односно свакодневно, непристрасно
извештавање грађана у електронским и другим медијима о афери крађе
беба и процесима решавања наших случајева;

19. да сви случајеви остану отворени и међусобно повезани све док не буду и
они у потпуности разрешени;

20. да овакво тело у будућности буде сазивано по истом овом принципу и са
истим овлашћењима при свакој следећој могућој отмици деце, а састав ће
одабрати породице жртава које су већ прошле кроз то искуство, односно
њихови потомци.

Ово су основна начела борбе без којих сматрамо да се неће постићи
праведно разрешење свих случајева крађе беба, као и спречавање нових 
отмица новорођенчади, те стога апелујемо на све чиниоце у држави Србији да 
све из наведених захтева омогуће нашим породицама одмах. Свако одбијање и 
одлагање испуњења ових наших захтева сматраћемо опструкцијом надлежних 
и одговорних лица и додатним покушајима прикривања кривичних дела и 
саучешћа у злочину, који ће се кад тад наћи на списку за кривично гоњење. 

11. фебруар 2015. године Групе породица украдених беба  
окупљене око сајта kradjabeba.org  
из Београда, Новог Сада, Бачке Паланке...  
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