
           САВЕЗНА                        
РЕПУБЛИКА НЕМАЧКА                 

         ДРЖАВА? ВЛАДА?  

              ПРЕДУЗЕЋЕ? 

 
Већ много година по свету круже 
гласине о тајним плановима „службено 
изабране“ владе, власника банака као и 
моћника који се крију иза тога и 
управљају целим светом. Учинци 
њиховог сплетки су видљиви сваком: за 
мање од десетина година загађена је 
Земља, са свим својим елементима, сама 
ЗЕМЉА, ваздух, вода, који омогућују 
живот у овом облику на овој  предивној 
плавој планети. Свугде на свету се воде 
ратови; наша деца се злостављају и 
убијају; на једној страни је обиље док се 
на другој страни води битка за голо 
преживљавање; животиње су постале 
роба, муче их; шуме се секу- а ово је 
само неколицина набројаног... 

НЕКИ ОСНОВНИ ПОЈМОВИ 
КОЈЕ МОРАМО ОБЈАСНИТИ 

 
ШТА ЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ? 
Предузеће је основни привредни 
субјект (организација), који се оснива 
ради стицања добити. Циљна функција 
предузећа је добит (профит), принцип 
приватног власништва и принцип 
аутономије (самоодређивање 
привредног плана). Јавна предузећа и 
управа су корелат предузећу, која се 
означавају као приватни сектор. 
 
ШТА СУ ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА И 
УПРАВА? 
Јавна предузећа и управа су 
самостална, или приватна или јавна, 
творевина која је већином или сасвим у 
јавном поседу и која учествује у 
привредном животу. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Све више, до сада тајних докумената, о 
намерама да се човечанство умањи и 
пороби излази на ВИДЕЛО и постаје 
ВИДЉИВО свима. Из ових докумената 
је очито да ова бића уопште не поштују 
БОЖАНСКИ ПЛАН за ЗЕМЉУ као ни 
развој људи који живе на њој. 
 
Има ли истине у овоме? Хтео сам тачно 
да ЗНАМ, због тога сам одлучио да 
проверим ово – па СВИ МИ осећамо да 
МНОГО тога није у реду на Земљи. 
 
Шта сам при том открио, можете да 
видите и прочитате на следећим 
страницама и пре свега да сами 
проверите. 
 
 
 
 
ШТА ЈЕ ОБРТ? 
Обрт (види Д-У-Н-С број, стр.2-3) је у 
основи свака привредна делатност, 
изузетак су слободне и пољопривредне  
делатности које се дуготрајно баве 
стицањем добити на властити рачун и 
властиту одговорност. У ужем смислу 
под занатом се подразумева производни 
и прерађивачки обрт: индустрија и 
занат.  
 
ШТА ЈЕ БРАНША? 
Бранша или грана привреде (види SIC, 
стр.2) је у привреди група предузећа 
која производе сродне супституте. 
 
 
 
 



ПРИЈАВА КОД Д&Б (ДУН И 
БРЕДСТРИТ) 
 
Зашто се морам пријавити? 
Свако предузеће може само за себе 
затражити Д&Б Д-У-Н-С број (види 
стр.3) и извршити електронско 
ажурирање. Да би се избегла 
злоупотреба и истовремено могла 
проверити овера, при сваком УПИК 
упиту потребни су Ваши лични подаци. 
Ваши подаци се остављају са подацима 
Вашег упита у УПИК-у и користе по 
потреби да би се проверила овера и 
послала потврда или одбијање Вашег 
УПИК упита. При томе се они користе  
 
__________________________________ 
 
ШТА ЈЕ Д&Б Д-У-Н-С (D-U-N-S) 
БРОЈ? 
Д-У-Н-С број (Data Universal 
Numbering System) је деветоцифрени 
код. С њим се идентификују предузећа 
широм света. Ко подноси захтев за Д-У-
Н-С бројем? 
Д&Б Д-У-Н-С број служи искључиво за 
идентификовање предузећа. Ово 
укључује и област предузећа, оне које се 
баве обртом и осталим самосталним 
привређивањем. Он се не додељује 
приватним особама. Детаљније 
информације ћете наћи у политици 
коришћења Д&Б-а. На шта се мора  
 
__________________________________ 
 
ШТА ЈЕ СИЦ БРОЈ? 
Standard Industrial Classification (SIC) је 
схема категоризације за различите 
индустријске гране односно бранше у 
УСА. Ова схема категоризације постоји 
од 1930-их и нашла је 
северноамеричком испитивању честу  
__________________________________ 
         
           КРАТКИ САЖЕТАК 
Д-У-Н-С број се додељује предузећу – а 
СИЦ број бранши.   
 

Д&Б Подаци 

Наша база података 
Д&Б база података је највећа 
привредна база података Швајцарске 
као и света са преко 200 милиона уноса 
фирми из преко 200 земаља. 
 
за будуће сврхе истраживања при 
упитима или рекламацијама. 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
 
припазити када се користи Д-У-Н-С 
број? Д-У-Н-С број је унесени, широм 
света заштићени знак Д&Б компаније, 
УСА. Његова употреба у писаном 
облику је одређена начином писања 
„Д&Б Д-У-Н-С броја“. 
 
Ко користи и препоручује Д-У-Н-С 
број? Д-У-Н-С број препоручују и 
утврђују међу осталим и Удружење 
аутомобилске индустрије (VDA) и 
хемијске индустрије (VDI), Европске 
комисије и Међународне организације 
за стандардизацију (ISO). 
 
 
__________________________________ 
 
примену да би се могле провести 
истраживања специфична за браншу.  
СИЦ је замењен шестоцифреним North 
American Classification System (NSAI),  
који су заједно развили Мексико, УСА и 
Канада. Неке службе га употребљавају и 
даље. 
__________________________________ 
 
Д-У-Н-С број се даје само ЈЕДНОМ и 
тиме омогућује јасну идентификацију 
предузећа. 
 



DUNSRight процес 

Да би Ви могли добити поуздане 
информације, сви сабрани подаци се 
скупљају да би могли постати 
квалитетне информације. При том 
можемо осигурати да су подаци тачни, 
потпуни, актуелни и широм света 
постојани. 
Глобална база података: Из 
различитих извора из целог света се 
скупљају подаци и уводе се у Д&Б. 
Тиме је осигурана целокупна 
информација. 
Синхронизација података: Сакупљени 
подаци се синхронизују, придодају 
правом предузећу и интегришу у Д&Б 
базу података. Тако настаје јасна слика 
појединих предузећа. 
 
 
Пријава 
 
На следећим странама су означени 
идентични подаци са стрелицама исте 
боје (као на слици). 
 
 

Скраћенице о пореклу података 
фирми 

 
L резултати из локалних Д&Б база          
     података 
W резултати из светске Д&Б базе   
     података 
U  резултати су прихваћени од стране     
     Д&Б, нови тражени Д-У-Н-С број  
      генерисан, али још увек није постао  
     део актуелне Д&Б базе података. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Д-У-Н-С број: Да би се предузећа јасно 
идентификовала и пратиле промене, 
додељује се Д-У-Н-С број. 
С овим кодом се прочишћавају подаци и 
препознају двојници. 
 
Везе са компанијама: Повезане 
компаније се као поједине фирме унутар 
компанијске породице пресликавају. 
Ово омогућује увид у целокупни ризик. 
Истовремено се приказују нове 
могућности, нпр. активности везане 
(унакрсне) продаје. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИМЕР 
 
КАКО ЋУ ПРОНАЋИ ПРЕДУЗЕЋЕ – 
ПОСЛОВНОГ ПАРТНЕРА У Д&Б? 
 
1.На линку www.upik.de кликнути на 
поље фирма – уписати име жељене 
фирме, изабрати жељену државу и 
кликнути на наћи (finden). Ако знате Д-
У-Н-С број, унети га. За СР Немачку 
број је 341611478. 
На следећим странама су означени 
идентични подаци са стрелицама исте 
боје (као на слици). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. СР Немачка (стр.4) 
 
2. Савезни председник (стр.4) 
 
3. Савезни канцелар (стр.5) 
 
4. Савезна скупштина (стр.5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Број пореза на промет (Ust - IdNr.) је 
ЕУ-ознака предузећа у смислу пореза на 
промет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.upik.de/


ШТА ЈЕ ЗАЈЕДНИЧКО САВЕЗНОЈ 
АГЕНЦИЈИ ФИНАНСИЈА ГМБХ И 
САВЕЗНОМ МИНИСТАРСТВУ 
ФИНАНСИЈА? 
 
 
 
 
Везе са компанијама: Повезане 
компаније се као поједине фирме унутар 
компанијске породице пресликавају. 
Ово омогућује увид у целокупни ризик. 
 
СР Немачка – Савезна агенција 
финансија је основана крајем 2000. са 
седиштем у Франкфурту на Мајни. 
Једини партнер је СР Немачка, 
заступник је Савезно министарство 
финансија. 
 
СР Немачка – Савезна агенција 
финансија делује у новчаним и 
тржишним пословима само и 
искључиво у име и на рачун СР 
Немачке или њене засебне имовине. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Свако предузеће може само за себе 
затражити Д&Б Д-У-Н-С број (види 
стр.2-3) и извршити електронско 
ажурирање. Да би се избегла 
злоупотреба и истовремено могла 
проверити овера, при сваком УПИК 
упиту потребни су Ваши лични подаци. 
 
 
 
 
 
 
ДА ЛИ ТРЕБАТЕ ЈОШ ДОКАЗА? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



САВЕЗНО И ДРЖАВНО 
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 
 
 
 
01. августа 2006. Савезна агенција за 
финансије је званично добила то име. 
 
 
 
 
 
 
(...) је фирма у приватном власништву, 
категоризована под (...), налази се у (...) 
у Немачкој. Наша евиденција показује 
да је основана и службено унесена. 
 
 
 1. Савезна централна служба за порезе 
плаћа порезе. (стр.8) 
 
 
 
2. Савезни суд и два председника (стр.9) 
 
 
 
3. Савезни суд, Генерални и Савезни 
државни тужилац (стр.10) 
 
 
 
4. Савезни Президијум полиције и 
Савезна криминалистичка служба 
(стр.11) 
 
 
 
5. Савезни Президијум полиције и 
дирекција (стр.12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Савезно министарство одбране и 
Оружане снаге СР Немачке (стр.13) 
 
 
 
 
 
7. Државно министарство и премијер 
(стр.14) 
 
 
 
8. Странке ЦДУ, СПД, ФДП и Странка 
зелених (стр.15) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ШТА НЕМАЧКИ ПОЛИТИЧАРИ 
КАЖУ О СУВЕРЕНИТЕТУ 
НЕМАЧКЕ? 
 
Карло Шмид 
Познајемо дио говора посланика Карла 
Шмида од 08.09.1948.: „Нећемо да 
правимо Устав Немачке или Западне 
Немачке. Нећемо основати државу. 
Морамо створити нешто, што ће нам 
дати могућности, да постанемо сигуран 
господар, бољи господар него што смо 
то раније били.“ 
http://revealthetruth.net/2013/03/05/was-heisst-eigentlich-
grundgesetz/ 
 

 
Сигмар Габријел 
„Кажем вам да ми уопште немамо 
Савезну владу, госпођа Меркел је 
руководилац нове невладине 
организације у Немачкој.“ Бучни аплауз 
http://www.youtube.com/watch?v=-1Ibmr8WwF4 
 

 
Ангела Меркел 
Савезни канцелар се заклиње: Кунем се 
да ћу се свом својом снагом посветити 
добру немачког народа, повећати 
корист, избећи штету, сачувати и 
бранити основне и законе Савеза (Којег 
Савеза?), савесно испуњавати своје 
обавезе и бити праведан према сваком. 
Тако ми Бог помогао.“ 
Ангела Меркел: Народ се не пита. 
http://www.youtube.com/watch?v=h5qOYDCkiIQ 
 

Пре избора обмана – после избора 
превара.  
http://www.youtube.com/watch?v=vGuXVzgZ1uA 
 

 
Хорст Лоренц Зехофер (ЦСУ) 
... је рекао код Пелцига: „Тако је како 
Ви кажете, они који одлучују нису 
изабрани а они који ће бити изабрани не 
одлучују ни о чему.“ 
www.youtube.com/watch?v=d5dC7hI0t8E 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Италијани се буде 
Бепе Грило 
„Када су грађани информисани, имају 
своје критичко мишљење. То је мој 
задатак. Хоћу да пробудим знатижељу. 
Ја сам „будилац знатижеље“. Желим  ти 
пробудити знатижељу, па ти тражи. 
Тако се ствара знање. 
http://www.youtube.com/watch?v=T1OpQmQ-2iY 
 
 
 

Волфганг Шојбле: ВЕЛИКОМ КРИЗОМ 
– СПРОВЕСТИ ПРОМЕНЕ 
„И у глобализацији требамо друге 
облике међународне владе него 
национална држава, која је пре хиљаду 
година дошла до својих граница у 
монополу уређења. Данас стварамо 
нешто ново на прилично мучан начин, 
али не без наде. Можемо кукати из 
наших грешака и заблуда, али ја сам 
опуштен при кризним заоштравањима.“ 
Вау! „Јер када је криза већа, већа је и 
способност да се спроведу промене.“ 
http://www.youtube.com/watch?v=Anc98UzrOH8 
&feature=endscreen&NR=1  

„... у Немачкој морају веровати да 
мислимо озбиљно.“ 
Шојбле: „Требамо прилагођавање 
програма. Али тек након основне 
одлуке према Грчкој. То је кључ. Ако 
након тога буде потребно 
прилагођавање португалског програма, 
бићемо спремни за то.“ Гаспар: „То 
ценимо.“ Шојбле: „ Нема на чему. Али 
моје колеге посланици у парламенту и 
јавно мњење морају веровати да 
мислимо озбиљно. Они не верују нашим 
одлукама у Грчкој. Гаспар: „Направили 
смо велики напредак у Европи.“ 
Шојбле: „Да.“ Гаспар: „Сада морамо 
сарађивати.“ Шојбле: „Да.“ 
www.youtube.com/watch?v=yDBzJRQLZN8 

„Немачка није суверена од 08.05.1945.“ 
„...они полазе од монопола уређења 
националне државе. То је застарело, ми 
у Немачкој од 1945. нисмо суверени.“ 
www.youtube.com/watch?NR=1&v=2IRnDOtu1z8&feature 

http://revealthetruth.net/2013/03/05/was-heisst-eigentlich-grundgesetz/
http://revealthetruth.net/2013/03/05/was-heisst-eigentlich-grundgesetz/
http://www.youtube.com/watch?v=-1Ibmr8WwF4
http://www.youtube.com/watch?v=h5qOYDCkiIQ
http://www.youtube.com/watch?v=vGuXVzgZ1uA
http://www.youtube.com/watch?v=d5dC7hI0t8E
http://www.youtube.com/watch?v=T1OpQmQ-2iY
http://www.youtube.com/watch?v=yDBzJRQLZN8
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=2IRnDOtu1z8&feature
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SIC 9211 
 
Bundeskriminalamt 
Berlin 
D-U-N-S®Nr 
341609935 
SIC 9221 
 

Bundeskriminalamt Meckenheim 
D-U-N-S®Nr 
314091992 
SIC 9221 
 

Bundesministerium der  
Verteidigung 
Bundeswehr Panzerbataillon 701 
D-U-N-S®Nr 
341394678 
SIC 9711 
Bundesministerium der Verteidigung 
 
Bundeswehr 
D-U-N-S®Nr 
344535299 
SIC 9711  
 

Bundesministerium.d.Innern 
D-U-N-S®Nr 
507111040  
SIC 8741  
 

Bundesministerium für  
Gesundheit 
und Soziale Sicherung-Bonn 
D-U-N-S®Nr 
333333289 
SIC 9121 
 

Bundesministerium für Gesundheit  
und soziale Sicherung-Berlin 
D-U-N-S®Nr 
506761811 
SIC 9121 
 

Bundesministeruium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten-Bonn 
D-U-N-S®Nr 
333333362 
SIC 9121 
 

Deutscher-Bundestag 
D-U-N-S®Nr 
332620814SIC 9199 
 



Das Heeresamt 
(HA) 
D-U-N-S®Nr 
340733356 
SIC 9111 
 

Bundesministerium-der-Finanzen 
D-U-N-S®Nr 
333333669 
SIC 9311 
 

 
 
 
9999-није категоризовано. 
 
 

 

 

 

 

СИЦ КОД  (SIC) ЗА ДЕЛАТНОСТ 
/ БРАНШУ 

Статистичка систематика ЕУ, означена 
као НАЦЕ (NACE) је систем 
категоризације привредних грана, 
која је направљена од стране ЕУ и 
Уједињених нација. Он служи за 
разврставање података у оквиру 
заједничке статистике европских 
држава као и појединачне службене 
статистике и односи се на статистичке 
јединице тј. појединачна предузећа 
или групе предузећа која творе 
привредну целину, значи предузеће или 
привредну грану.  
Њој одговара швајцарска НОГА 
(NOGA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Finanzamt 
Celle 
D-U-N-S®Nr 
341363408 
SIC 9311 
 

Freistaat Bayern 
D-U-N-S®Nr 
325467376 
SIC 9999 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
! Да би се утврдила међународна 
упоредивост, одлучено је да се преузму 
међународне стандардне категоризације 
(ISIC). ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЛИНКОВИ ЗА НЕКЕ БАЗЕ 
ПОДАТАКА ФИРМИ 
 
• www.dnb.ch/htm/690/de/Eindeutige-Identifikation.htm 
 
• www.upik.de/de/upik_suche.cgi?new=1  
 
• www.firmendb.de 
 
 • www.dnbgermany.de/ 
 
• www.manta.com 
• http://web2.cylex.de/Homepage/Home.asp 
 
• www.firmendatenbank.de/musterprofile.html  
 
• www.dnb.com/get-a-duns-number.html  
 
• www.melissadata.com/lists/businesslist/selectlist.aspx 
 

 
 

               ЗАКЉУЧАК  

 Драги моји ближњи, истражујте даље, 
уверите се и сами, погледајте да ли ћете 
доћи до истог закључка као и ја. 
Позовимо наше сестре и браћу да 
напусте улогу представљача и врате се 
оном ШТО СУ ЗАИСТА – 
БОЖАНСКИ ЉУДИ. 
            Мала напомена.... 
Понашајте се према другим онако 
како Ви желите да се они понашају 
према Вама – са ПОШТОВАЊЕМ И 
ЉУБАВЉУ. 
Биће светлости на Земљи, љубави, мира, 
слободе, јединства, за све... Биће. 
 
 
 
 
 
 
ЈА САМ онај/она КОЈИ/КОЈА САМ, 
који/која САМ ОДУВЕК БИО/БИЛА и 
који/која ЋУ УВЕК БИТИ. – ЈА САМ! 
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БИЛИ СМО РОБОВИ – ОД РОЂЕЊА 
ПРОДАНИ  
 
С такозваним „Законом из 1971“, 41. 
Амерички конгрес у Вашингтону је 
променио владу САД-а у комерцијално 
предузеће. Уз уговорно укључивање 
свих америчких држава у ову 
компанију, сваки амерички грађанин је 
несвесно постао квази-радник овог 
предузећа: 
Кодекс САД, поглавље 28, § 3002  
(15) "Сједињене Државе" значи - (А) 
Савезна компанија, (Б) агенција, 
одељење, комисија, одбор, или друго 
лице из САД-а; или (Ц) инструмент 
Сједињених Америчких Држава. 
Са "Federal Reserve Act (FED)" из 1913. 
је приватни банкарски Конзорцијум за 
Централну банку САД-у добио право 
штампања, бележака и контролу 
протока новца. Овај "Закон FED-а" 
омогућава до данас, да "стварају" новац 
без разматрања, да "држава" (америчка 
компанија!) онда за своје "државне" 
расходе за камату (!) мора да се 
задужује. За исплату камате "држава"  
мора од "свог грађанина" наплатити 
"порез на доприносе", који не треба ни 
да постоји по Уставу. До Првог светског 
рата а касније и Економске кризе, САД 
(компанија) је банкротирала у 1933.: 
Конгресмен Џејмс Трафицант, Јр: 
"То је прихваћена чињеница да 
Савезна влада САД-а проглашена, од  
стране председника Рузвелта, 
(Хитни Закон о банкама од 09. 03. 1933. 
48 члан 1, јавно право 89-719), 
као потпуно пропала, неликвидна и 
ликвидирана. 
Да би наставила са пословнoм 
способношћу, Уједињене Државе 
(корпорација) су понудиле Федералне 
резерве својим грађанима / радницима 
као обезбеђење. Године 1933. по први 
пут је уведена обавезна крштеница 
становницима, која је фунгирала као 
банкарска гаранција и хартија од 
вредности, чија вредност  
одговара просечној очекиваној добити  

 
 
 
по становнику, што се израчунава 
из његовог радног учинка, креативних 
идеја, потрошње и повезаних плаћања 
пореза у свом просечном животу. 
Црвени број на полеђини САД 
крштенице је регистрациони код 
вредносне хартије, трговане на берзи. 
Неликвидност Сједињених Америчких 
Држава (Компанија), одвајање долара 
од фиксне цене злата и необуздано 
"стварање новца" преко FED-а (Фиjат -
новац), новчанице постају чисти записи 
дуга - само покривени несвесним 
кредитима, које је грађанин (несвесно) 
дао својој "држави" од свог рођења. 
Да би се овај поступак ускладио са 
привредним правом, влада (менаџмент) 
ствара са издавањем крштеница 
под именом грађанина правно лице, 
компанију ("дужност" на "доходак"!) 
(Владин), "Завод за запошљавање". 
Човек од духа, крви и меса, тако сада 
добија други идентитет као бездушни 
објекат, као компанија, то може бити 
само зато што схватају да се његово име 
пише ВЕЛИКИМ СЛОВОМ од сада, 
када је реч о његовој улози као 
"ПРАВНЕ ФИКЦИЈЕ" . Са властитим 
потписом испод уговора (укључујући 
личне карте, возачке дозволе, итд.), који 
је упућен на његово ИМЕ ВЕЛИКИМ 
СЛОВИМА, потписани овим путем 
изражава своју сагласност за спајањем 
свог "физичког лица", свог идентитета 
од духа, крви и меса са својом 
"ПРАВНОМ ОСОБОМ"; својим 
вештачким постојањем. Дакле, "Немци" 
могу да затраже "своју личну карту" 
"лично и добровољно" (СР Немачка = 
компанија!). 
Тиме "Држава", која након конверзије у 
КОМПАНИЈУ, ПРЕДУЗЕЋЕ, делује 
само под привредним правом (УЦЦ) 
добија "захтев" и приступ имовини и  
грађанском телу, ако овај тиме прекрши 
сва правила и прописе, који се заправо 
тичу само његове беживотне 



правне фикције као радника, као особља 
(у власништву) "државе". Земље 
Комонвелта (Енглеска, Канада, 
Аустралија, итд) су преузеле ову 
процедуру и регистрована су предузећа. 
Након безусловне предаје Немачке - 
Вермахта и хапшења владе немачког 
Рајха 23. 05. 1945., чиме земља 
потписница Хашке конвенције није 
могла да делује, западни савезници су 
донели одлуку у складу са својим  
правилима игре (види горе) свог "плена 
човека" у својој окупационој зони 
да уведу "велику економску зону" са 
немачком окупационом управом, која 
није смела да идентификује управнике 
као резултат ЦДМ (capitis deminutio 
maxima-губитак свих грађанских права), 
великих променa у статусу, 
потчињавањa, rопствa, као физичка 
лица, пословно способна (БГБ § 1). Ова 
конструкција је по налогу Савезника 23. 
05.1949. преименована у "Савезној 
Републици Немачкој" у Основни закон 
(члан 133), и од тада симулира (са 
немачком темељитошћу и 
савршенством) Државу. Од немачког 
царства, упркос неспособности 
предметно-идентични опстаје по 
међународном праву, СР Немачка је 
само још једна компанија, основана од 
стране англо-америчких фирми, држава 
под-компанија, чији грађани преузимају 
улогу особља овог предузећа ("Лична 
карта"!). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Становници Савезне територије" (чл. 
25 ГГ - не грађани) ће бити такође 
рођени са у улози правних, беживотних 
и национализираних особа. Под 
Привредним. правом бр. ХРБ 51411 
Франкфурт на Мајни, Немачка је  
уведена као акционарско друштво 
(ДОО). 
Сигмар Габријел, СПД лидер на 
посебној конвенцији у Дортмунду, 27. 
02. 2010: "Ми немамо владу - 
Меркелова је руководилац нове 
невладине организације у Немачкој." 
Тако стоји и у Основном закону  
Савезне Републике Немачке, члан 65. 
Због тога је важно да нагињете 
контроли рада других (нас), повлачећи 
наш досадашњи пристанак на 
самолепљиву одговорност због 
неовлашћеног деловања по правном 
привиду, по "Декларацији о 
модификованом личном стању и 
правним последицама." Тиме се можемо 
одвојити од нашег уметног постојања 
као производ / компанија и можемо се 
вратити свим аспектима свакодневног 
живота у наш правни статус као 
физичко лице (Грађански законик § 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Извор текста:  
http://www.timetodo.ch/fileadmin/user_upl
oad/Staat_Regierung_Unternehmen_BRD.
pdf 
 
Превод: www.anti-censura.com 
 
Обрада: www.arterego.rs 
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