
 

                              ЈАВНО УПОЗОРЕЊЕ ГРАЂАНИМА СРБИЈЕ 

 

       Упозоравамо грађане Србије да су се на нашем тржишту појавили прехрамбени производи 

опасни по живот и здравље обележени знаком пирамиде и именом Codex Alimentarius. 

 

        Наведени производи су се појавили на тржишту Србије незаконито, јер геноцидни Codex 

Alimentarius у Србији није усвојен, није ,,усклађен”, нити може бити, јер су одредбе Codex 

Alimentarius-а у супротности са Ротердамском и Копенхашком конвенцијом, чија је Србија 

потписница и које имају већу снагу од било ког закона. 

 

        Било какво мењање или ,,усклађивање” закона да би се Codex Alimentarius почео примењивати у 

Србији је неприхватљиво док је Србија потписник наведених конвенција. 

 

        Codex Alimentarius садржи обавезујуће одредбе о коришћењу вештачког говеђег хормона раста 

и антибиотика у свим врстама меса намењених људској исхрани, што ће имати несагледиве 

последице по здравље садашњих и будућих генерација. Све врсте прехрамбених намирница се по 

одредбама Codex Alimentarius-а морају зрачити да би дуже трајале, а не постоје безбедне дозе 

зрачења за људско здравље. У пољопривредној производњи Codex Alimentarius обавезује употребу 

једино генетски модификованог семена, а од 12 забрањених хербицида као најопаснијих хемијских 

средстава за заштиту пољопривредних производа, Codex Alimentarius на листу дозвољених једињења 

враћа седам, као ДДТ, линдан, малатион и друге отрове. Званичне препоруке Codex Alimentarius-а су 

смањиле минималне количине хранљивих материја у људској исхрани, тако да ће се у земљама које 

прихвате Codex Alimentarius, витамини, лековите траве (чајеви), корисни минерали бити забрањени 

у слободној продаји. 

 

       Аутори Codex Alimentarius-а су приликом састављања одредби планирали смрт три милијарде 

људи, једну милијарду од непосредне примене одредби Codex Alimentarius-а, а две милијарде од 

последица потхрањености и немогућности лечења, а све у циљу смањења људске популације на за 

њих прихватљиву једну милијарду. 

 

       Codex Alimentarius је наставак нацистичке филозофије кога је осмислио Fritz De Meer, директор 

фармацеутске компаније I.G.Farben (данас Novartis) која је производила Циклон Б за гасне коморе у 

конц логорима током Другог светског рата. Због тога је у Нирнбергу 1945. године осуђен због 

злочина против човечности. 

 

        Зато упозоравамо грађане Србије, уместо Владе Србије и ресорних министарстава која су 

увучена у коло геноцида над сопственим народом, НЕ КУПУЈТЕ НАМИРНИЦЕ СА ЗНАКОМ 

ПИРАМИДЕ УЗ КОЈИ СТОЈИ НАЗИВ CODEX ALIMENTARIUS, ЈЕР ТАЈ ЗНАК ПРЕДСТАВЉА 

НАДГРОБНИ СПОМЕНИК НАШЕМ ЗДРАВЉУ И БУДУЋНОСТИ. 

 

        Обележене намирнице због штетних састојака у себи код корисника и потомака могу да изазову 

малигна обољења, стерилитет, шећерну болест, атрофију мозга, импотенцију и још 60 најтежих 

обољења. 

 

        Добро загледајте производе при куповини, бескрупулозни произвођачи су већ добили зелено 

светло од одговорних политичара и описани знак ставили на своје производе, као на паковања 

виршли у месарама ,,Матијевић”. 

 

        Бојкотујте те производе, заобилазите такве продавнице, а ако скину знак са производа и наставе 

са продајом отрова, судићемо им! 

 

                                                                                                                          


