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MONTGOMERI: Zapad ne
shvata značaj kosovskog
pitanja za Srbiju

Od kada je počela epidemija koronavirusa pre
skoro godinu dana, a u Srbiji pre devet meseci,

KISIĆ: Mere ostaju na snazi,
đaci ponovo u škole

ljude je najviše brinuo nedostatak pravih
informacija, plasiranje kontradiktornosti, pa i
dezinformacija u pogledu kako samog virusa,

Od danas prijava za
vakcinaciju na portalu
eUprava

tako i u pogledu terapije, vakcinacije… Jedan od
ljudi koji se trudio da na najjednostavniji način

U Rusiji odobrena klinička
ispitivanja vakcine "Sputnjik
lajt"

građanstvu objasni kako prirodu samog virusa,
tako i načine borbe sa njim, ali i da razbije
raznorazne zablude koje postoje, jeste i dr

KON: Škole treba da počnu da
rade kako je planirano

Milanko Šekler, doktor veterinarskih nauka,
mikrobiolog i koordinator nacionalne
referentne laboratorije za avijarnu in uencu,
groznicu zapadnog Nila i infektivni bronhitis
Specijalističkog veterinarskog instituta u
Kraljevu. Zajedno sa dr Dejanom Vidanovićem i
Bojanom Tešović činio je stručni tim koji je prvi
„pročitao” genom virusa korona u Srbiji, a
ostvareni rezultati su upisani u svetsku banku
gena, odnosno bazu podataka o genomu
kovida. Sa dr Šeklerom razgovor za „Ekspres“
počinjemo pričom o vakcinaciji i nedoumicama
ko bi trebalo prvi da primi cepivo – doktori i
medicinski radnici, ili stariji od 70 godina.

MIHAJLOVIĆ: Zvali su me iz FS
S, ali ne mogu na dve stolice
.

SPORT

12.01.2021

Tačno je da su me čelnici FS S kontaktirali
u decembru, da sam bio prvi trener s
kojim su...

„Razumem i jednu i drugu potrebu. Prva je
potreba da se zaštite zdravstveni radnici, kao
najugroženiji u smislu stalne eksponencije
velikoj koncentraciji virusa. A sa druge strane
imate staru populaciju koja je po starosti
ugrožena. Država je njih najviše čuvala, pa su
претпоставка!

oni samim tim i najmanje prokuženi. Spočitava
se i to da nova vakcina ne može starijima da se
daje, da oni ne služe kao pokusni kunići. To je
budalaština. Pretpostavljam da, ako je vakcina
ispitivana, proizvođač je bio u obavezi da ispita
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vakcine na svim starosnim kategorijama. Tako
da je sigurno ispitano njeno dejstvo, odnosno
uticaj i na zdravlje starije populacije. Država
Srbija ne daje eksperimentalnu vakcinu nego
registrovanu vakcinu koja se daje i ostatku
sveta. Istina je da treba zaštititi i jedne i druge“,
kaže dr Šekler za „Ekspres“.

MIJAILOVIĆ: Savićeviću je
mesto na Marakani protiv
Milana
.

SPORT

Kada ćemo videti te prve efekte
vakcinisanja? Sada smo dobili nešto manje
od 5.000 doza.

8.01.2021

Predsednik FK Crvena zvezda Svetozar
Mijailović izjavio je da je Dejanu
Savićeviću, kao legendi kluba, mesto na
Marakani na...

„Tih 5.000 doza nećemo nešto mnogo da
osetimo svakako. Njihovu korist će da osete ti
srećnici koji je budu dobili. Ali je uticaj na
ukupnu epidemiološku situaciju u Srbiji
minoran. Više puta sam rekao i moram ponovo
da kažem. Vakcina nije čarobni štapić i vakcina
ne može da reši sve. Prvo, vakcinacija miliona
ljudi uopšte nije logistički jednostavna stvar.
Drugo, nije uopšte jednostavno obezbediti
potpunu količinu vakcina. Treće, ne možemo
mi virus da zaključamo pa da čekamo vakcinu.
Ne, virus će i dalje da radi svoje. Bolest je
prisutna i ona će i dalje da plamti u manjem ili

“ČEKAMO ODGOVOR”
Pantelić: Srbija želi Piksija za
selektora
.

SPORT

5.01.2021

Kao neko ko je dobio mandat od Izvršnog
odbora FS S da predloži selektora, a iza
svega stojim svojim...

većem obimu. Kombinacija vakcine,
preventivnih mera i srećno prokuženih daće
rezultate u smislu konačnog zaustavljanja ove
epidemije.“
Povezane vesti – INTERVJU TATJANA ŠIPETIĆ:
Vakcinacija, možda, i u apotekama

Sutra počinje suđenje Čaba
Deru i Alenu Cigleru

Lek je, dakle, u prokužavanju?

.

HRONIKA

„Hteli – ne hteli, prokužavanje ide svojim
tokom, svakog trenutka. Ono je jedini resurs
na koji možemo sigurno da računamo. Znači,

12.01.2021

Pred Višim sudom u Beogradu sutra
treba da počne suđenje plaćenom ubici
Čaba Deru i Alenu Cigleru koji se...

štitite se od zaražavanja, to jest od unošenja
velike količine virusa u kratkom vremenskom
periodu, što neminovno povećava verovatnoću
da ćete imati teži oblik bolesti, a prokužavanje
vam dođe gratis. Jer, koliko god se vi trudili,
manje količine ćete da unosite, ali one neće
biti dovoljne da se razbolite. Da ste danas
stupili u kontakt sa 30-40 virusnih čestica, pa
za sedam dana ste opet udahnuli 50, to se
nagomila. Organizam na svaku novu količinu
reaguje stvaranjem imuniteta. I onda vi
serološki budete pozitivni, a kažete, pa ja

VIJESTI: Brano Mićunović na
slobodi
.

HRONIKA

8.01.2021

Branislav Brano Mićunović, Savo Vujović i
Srđan Mićunović pušteni su danas na
slobodu, potvrdio je podgoričkim
Vijestima, advokat Danilo...

nisam bolovao i nije se ništa desilo. Praktično,
prokužavanje vam dođe kao da vam je neko
dao vakcinu u 20 malih doza. Prokužavanje
jednostavno ide samo od sebe. Sprovodili
mere ili ne sprovodili, ono završava posao. To
je prirodni ciklus.“
Ali je svakako neophodno uvoditi i

VIJESTI: U Budvi uhapšen
Brano Mićunović

poštovati mere…

.

HRONIKA

„Tako je. Mere preventive, držanje odstojanja,
maske, vrlo su jednostavne i vrlo e kasne. Mi
drugo oružje nemamo. Prosta stvar, ako
nemaš ništa od e kasnog oružja, onda ni

6.01.2021

Nikšićanin Branislav Brano Mićunović
uhapšen je danas u Budvi, potvrđeno je
podgoričkim Vijestima. Zvanične
informacije o hapšenju Mićunovića
nema,...

batina nije loša, dobro je da i nju imaš. U ovom
slučaju te stvarno banalne stvari mnogo znače
i mnoge stvari usporavaju. Ne kažem da
rešavaju, ali usporavaju i time daju predah
zdravstvenom sistemu da ne bude odjednom
20.000 novozaraženih, od čega imate hiljadu
za bolnicu i vi za sedam dana popunite

Darku Elezu produžen pritvor,
čeka se odluka o izručenju

kapacitete. Poenta je da spustite broj
novozaraženih na broj gde sistem može da
predahne, da apsorbuje sve te ljude kojima je
potrebno da da nužnu pomoć. Zato je
neminovno da se sarađuje. I čitav svet o tome

.

HRONIKA

5.01.2021

Viši sud u Beogradu produžio je
ekstradicioni pritvor Darku Elezu (40) čije
izručenje traži Bosna i Hercegovina zbog
niza...

priča i nijedna najrazvijenija zemlja u svetu ne
može da smesti 10 odsto svoje populacije u
bolnice. Nema niko te kapacitete.“
Broj novozaraženih je izgleda počeo da
Значи и да природним путем
нема потребе за вакцином,
нарочито када се узме у
обзир да једна вакцина не
гарантује заштиту од нових
мутација

pada. Šta nam može garantovati da neće
doći do ponovnog skoka?
„Moj stav je da prokuženost populacije radi u
našu korist. Kako vreme odmiče, sve su manje
šanse i manja verovatnoća da se dešavaju novi
skokovi iz prostog razloga zato što je
prokuženost ljudi sve veća. Kada stignemo na

U Crnoj Gori škole kreću
onlajn, pa onda biraju između
dva modela
SVET

.

12.01.2021

U Crnoj Giri će se prva nedelja drugog
polugodišta odvijati onlajn, nakon čega će
škole birati između dva modela...

50 odsto prokuženosti, prosto nema ko da se
razboli.“

TRAMP: Pokušaj mog opoziva
u Kongresu je smešan
SVET

.

12.01.2021

Predsednik SAD Donald Tramp, koji je
pod pritiskom da podnese ostavku nakon
što su njegove pristalice provalile u
zgradu...

dr Milanko Šekler; Foto: Privatna arhiva

Da li znate na kom je nivou sada
prokuženost? Imate li neku procenu?
„Epidemiološka studija Vlade Srbije, koja je
počela da se radi odmah negde s početka
epidemije, jedno vreme je davala rezultate u
medijima. Poslednji rezultat koji sam video bio
je negde krajem avgusta. I tada je prokuženost
bila 20-22 procenta. Uz ogradu da je relativno
mali uzorak bio, negde oko 2.000. To ukazuje
da je u tom trenutku već bilo 20 odsto ljudi koji
su serološki pozitivni, a koji nisu bili bolesni.“
Šta to govori?

Irska je prošle nedelje imala
najveću stopu zaražavanja u
svetu
SVET

.

12.01.2021

Istraživači su ustanovili da je tokom
protekle nedelje Irska imala najveći stopu
novozaraženih u svetu, navodi se u
onlajn...

„Znam da je 1. oktobra broj novozaraženih u
Srbiji, od marta meseca bio samo 34.000.
Znači da je na kraju septembra bilo možda
25.000-26.000. Znači, vrlo je mali broj
novozaraženih dijagnostikovano, a serološki je
pozitivnih već bilo 20 odsto. Ako znamo da je
sada broj novozaraženih prešao 300.000, znači
da se od 1. oktobra do današnjeg dana

U Kini zbog širenja virusa
proširene mere zaključavanja
SVET

zarazilo 270.000 ljudi. Ako je 20 odsto
prokuženih bilo na 25.000-26.000
novozaraženih, vidite koliki bi onda mogao da
bude taj procenat za ovih skoro deset puta

.

12.01.2021

Zbog ozbiljnog talasa širenja
koronavirusa u kineskoj provinciji Hebej
proširene su mere “zaključavanja” i
odložena je velika lokalna politička...

više. Nadam se i voleo bih da smo prešli 50
odsto.“

Вероватно је и више, као што је
заражених у почетку (вероватно)
било више, али као што смо и
носиоци вируса грипа или
херпеса, велики је број људи без
симптома.

Da li ćemo u neko dogledno vreme da
osetimo, ne daj bože, posledice slava i Nove
godine?
„Ne verujem, mislim da se narod ponaša
poslednjih nedelja poprilično trezveno i čini mi
se da su dobro informisani. Ima normalno onih
koji kontriraju bez obzira na to da li je to
logično ili nije, i ponašaju se budalasto, ali
mislim da je procenat takvih veoma mali. Sada
svi možemo na prste obe ruke da nabrojimo
za 30 sekundi ljude za koje znamo da su
zaraženi ovog trenutka. To govori koliko je
prokuženost velika. Samim tim ljudi se, kada se
sve to vidi i kada su iskusili bolest kod svojih
prijatelja, pa su dobili informacije iz prve ruke
da to nije baš tako jednostavno, sve ozbiljnije
ponašaju. Evo, za Svetog Nikolu, mislio sam da
će me ljudi, kod kojih inače idem na slavu, zvati
da pitaju mogu li da dođem, pa koliko ljudi
može da dođe… Ne, svi su me zvali da kažu da
će taj dan biti samo oni porodično. Njima je
sve bilo jasno, što je prava stvar.“
Povezane vesti – Fajzer, Oksford, Moderna i
„sputnjik V“
Ima informacija da se ipak spremaju
proslave Nove godine u tajnosti.
„Ne znam šta bih rekao. Ja bih to nazvao –
budalaštinama. Nemam drugo objašnjenje. Ne
znam kako bih nazvao taj stepen
neodgovornosti da ugrozite svoje zdravlje i
zdravlje ljudi koje volite. Prosto neću da
verujem da tamo nekim ozbiljnim porodičnim
ljudima u najboljim godinama, koji znaju rizike,
padne na pamet da se negde skupi njih 200 da
proslavljaju Novu godinu. Prosto neću da
verujem da je to tačno.“
Ali ima i tih ozbiljnih porodičnih ljudi koji su
i protiv vakcina i zastupaju razne teorije
zavere.
„Kako da kažem, što bi rekao Zoran Radmilović,
kad čovek umre, teško je svima oko njega osim
njemu. Isto je i kad je neko glup. Kad je neko
glup on ne zna da je glup, ali svima okolo je

По овој дефиницији неки од најреномиранијих светских
научника и клиничара из домена генетике, вирусологије и
заразних болести су просто “глупи” зато што су опрезни
(Перон, Раулт, Анрион-Код, Монтање…). Прави научници су
увек опрезни када се ради о новим болестима (и ретко када
ТВРДЕ да је тако или онако) и рађе прихватају конзервативни
став и користе познате молекуле у терапији, а превентивне
мере (нарочито) усмерене ка имунолошки здравој али и широј
популацији одлажу барем до тренутка када су механизми
болести прецизније дефинисани као и дијагностичке методе
(ПЦР као и серолошки тест су и даље само ускловно одобрен
од ФДА).
Као што је др Кристијан Перон нагласио у свом интервјуу за
Франс Соар од 15. јануара 2021., постоји терапија за
САРС-КоВ2 која се показала као ефикасна уколико се
примени
благовремено по појави симптома (хидроксихлороквин,
ивермектрин итд.).
Такође, сам протокол изолација вируса и генерисање
секвенце су упитни. Велики број
научника, неки отворено а неки стидљиво и кроз личне
комуникације, је на то указао од саме публикације прве
кинсеке секвенце. На тој секвенци се базирају и тестови и
вакцине.
Иначе, 2005 хлорокин је испитиван као потенцијални лек
против САРС-1 вируса.
vincent2005. Chloroquine is a potent inhibitor of SARS
coronavirus infection and spread
DOI: 10.1186/1743-422X-2-69
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16115318/

teško. Ja to razumem, nije Bog delio pamet
svima na isti način. Ali kada nekog znam da je
inteligentan, da je trezven, da je školovan, ima
pojedinaca koji su završili i Medicinski fakultet…
Ja bih mu slatko oduzeo tu diplomu onog
trenutka kada kaže da ne postoji virus i vratio
bih mu je onda kada bi se setio da virus
postoji. Te ljude ne mogu da shvatim zato što
oni nisu prirodno uskraćeni za inteligenciju,
nego se po navici prave budale.“
Rekli ste skoro da je pravilo da se
populacija navikne na virus.
„Tako je. To je takozvani ekvilibrijum. To je
prirodni proces u kome nije cilj virusa da
poubija novu vrstu. Sa smrću svakog čoveka on

И даље вирус није изолован из узорака пацијената...а тек није
изолован у тој количини на основу које може да се тврди да је
узрочник болести (то јест титар вируса, одговоран за
узроковање болесног стања), јер пацијент са таквим титром
вируса је у кревету, болестан и малаксао, не може да се шета
и "разноси болест":
"Although no studies have directly evaluated the biophysics of
droplets and gas cloud formation for patients infected with the
SARS-CoV-2 virus, several properties of the exhaled gas cloud
and respiratory transmission MAY apply to this pathogen."
"World Health Organization recommendations for COVID-19,
health care personnel and other staff are advised to maintain a
3-foot (1-m)6 distance away from a person showing symptoms of
disease, such as coughing and sneezing". СЗО препоручује само
дистанцу и то више на претпоставци неко на доказаној
чињеници да се вирусне честице преносе физиком капљица и
гасовитим облаком издаха.
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2763852

je ubio i sebe. Tu mu se zaustavio put. Njemu
je cilj da se prenosi. Njemu je cilj da ’potpiše’
neko ’primirje’ gde bi on prelazio polako sa
čoveka na čoveka. Ne bi pravio neke drastične
probleme, a mi bismo se navikli. Kao recimo
herpes. Svi mi, maltene 50-60 odsto smo
nekada u životu dobili herpes na usnama.
Recimo imamo ranicu, i malo nas zna da je
izašao herpes. Ispod te ranice, baš na tom
delu gde vam se pojavila ranica, virus herpesa
ostaje do kraja života. I on iskoristi priliku

Никоме не пада на памет да прави вакцину против херпес
симплекса? Па неће
бити, покушава се већ дуже времена, али не иде.
coleman2013. Recent advances in vaccine development for
herpes simplex virus type I and II.
DOI: 10.4161/hv.23289
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23442925/

slabosti imuniteta i bukne, pojavi se. Kod nekih
češće, a kod nekih ređe. I eto, nikome ne pada
na pamet da se pravi neka vakcina za to, niti
ima razloga. Ne ubija, on je napravio

singh2020. Vaccines for Perinatal and Congenital Infections - How
Close Are We?
DOI: 10.3389/fped.2020.00569;
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33384972/

kompromis sa nama. I ista je stvar sa humanim
koronavirusom. Ima četiri tipa. Sudbina stvari
je da ovaj postane peti. Radili ne radili,
vakcinisali se ili se ne vakcinisali, to će da se
desi. Jednostavno, priroda stvari ide ka tome.
Dok nas prokužuje, on možda mutira i nabolje
i nagore. Vrlo veća je verovatno da po nas
mutira nabolje. To znači da se lako prenosi, a
da mu je manja patogenost. I mi smo onda
spremni da ga tolerišemo.“

Ово и јесте била теза од самог почетка, човек ће да добије
још један вирус, у низу вируса са којим ће да живи...е сад, шта
је занимљиво? Ако је човек слабијег имунитета, тј. ако је у
старту болеснији од свог здравијег вршњака, из разних
разлога (исхрана, пиће, дуван, алкохол, неактивност, гледање
телевизије, нервоза, анксиозност, итд.) онда такво тело, које
од почетка више пати (а вероватно се ради о стажу таквог
стања), има већу шансу да му је мукозни имунинтет јако слаб,
што води лакшем разболевању и коначно смештају у
болници. То нас води ка томе да што је болесније друштво у
не-ванредним условима, то ће се оно лакше разболети у
ванредним, дакле, више тежих болесника.
На крају, ако хоћеш да не будеш болестан, онда поштујеш
здравији начин живота, а то није тешко кад се мора, а сад се
мора...

dr Milanko Šekler; Foto: Privatna arhiva

Da li je to sada varijanta sa novim sojem
koji se javio u Britaniji?
„On ima nekoliko mutacija, ali i ja teško
dolazim do podataka. Ali ta neka ključna
mutacija, za koju se smatra da je uticala na
prenosivost, takozvana M501Y, to je u stvari
zamena asparaginske kiseline sa tirozinom. To
su dve aminokiseline u peptidu. U ’normalnom’
virusu bila je na tom mestu asparaginska
kiselina, a sada se na tom mestu nalazi tirozin.
I to je uzrokovalo lakšu prenosivost, zato što je
ta mutacija na ’ruci’ virusa koja se hvata na
našu ćeliju i ulazi u nju. Kao njegov ključ za
našu bravu u ćeliji. I on sada ima ključ malo
univerzalniji koji lakše ulazi. Ali uopšte nije
smrtnost veća. Mutacije normalno da treba
očekivati. Non-stop se dešavaju. Dve ključne
koje zanimaju ljude tiču se prenosivosti i
patogenosti.“
Kada govorimo o vakcinama, imamo dva
tipa vakcine…
„Ima osam ili devet različitih tipova vakcina.
Znači pričamo o razlikama u načinu
proizvodnje i principima proizvodnje. A kada
pričamo konkretno o vakcinama protiv korone,
oni koji su isplivali kao najbrži, možemo da ih
svedemo u dve kategorije koje su već u
proizvodnji i treću koja je blizu. Imate pristup
da pravite atenuiranu vakcinu, to znači da ste
uzeli koronavirus, određenim metodama ste
ublažili njegovu patogenost i onda takvu
vakcinu dajete. Čovek dobije vrlo blage
simptome, temperaturu dan-dva, a virus u
vakcini se i dalje umnožava i u organizmu
izazove stanje zaštite. Vi praktično imitirate
prirodnu infekciju samo što imate čoveka sa
vrlo blagom formom. Taj tip vakcina nije još
registrovan ali se proizvodi. Ima, međutim, lošu
stranu što uvek postoji opasnost da taj
atenuirani tip virusa dok prolazi kroz ljude
može da povrati patogenost.“
Povezane vesti – INTERVJU RADAN
STOJANOVIĆ: Kompromisi sa vakcinom nisu
mogući
Koji je drugi tip vakcine?
„Imate ovaj pristup koji imaju ‘Oksford –
AstraZeneka’, Kinezi i ruski ‘sputnjik’. Oni su
koristili adenovirus kao platformu. Koristite,
zapravo, neki bezazleni virus koji ne izaziva
ništa kod čoveka, kao platformu na koju se
doda samo jedan deo koronavirusa, odnosno
onaj deo koji čini njegovu prepoznatljivost od
strane organizma. Praktično, adenovirus
donosi kao na poslužavniku onaj ključni deo
koronavirusa na koji organizam treba da
reaguje i da stvori zaštitu, antitela. Te vakcine
imaju prednost da su vrlo bezbedne, ne
postoji nikakva opasnost da će da se povrati
patogenost virusa. Može malo da boli, može
da se desi temperaturica neki dan, ali zaštita je
sigurna. Rusi su iskoristili dva adenovirusa
ljudska, a ‘Oksford’ je izabrao da koristi
adenovirus iz šimpanze. To je možda bolje, u
smislu da taj adenovirus šimpanze nije bio
prisutan u čoveku. On je znači novi virus i vaš
organizam sigurno nema nikakva antitela
protiv njega. Dakle, neće da se desi da vi
ubrizgate vakcinu sa koronom, a da vaš
organizam prepozna taj adenovirus i da ’puca’

Ово је зато што постоји већ имунитет на неке аденовирусе
код људи (40%), тако да када се даје вакцина са
аденовирусом, активира се прво већ развијени имунитет
против аденовируса, а не против (дела) циљног вируса
унутар аденовируса зашта би вакцина деловала. Антитела
на аденовирус шимпанзе има опт. 10% светског
становништва, до 4% у Европи. capone2014. Development of
chimpanzee adenoviruses as vaccine vectors challenges and
successes emerging from clinical trials.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1586/erv.13.15

na njega pa da uništi i dejstvo ovog dela
korona virusa koja treba da bude na tom
poslužavniku. Kod ruske vakcine, ova dva soja
adenovirusa su prisutna kod ljudi, u manjem ili
većem obimu, pa samim tim imamo ljude koji
su preboleli neki od ta dva podtipa
adenovirusa. Onda može da se desi u tom
užasno malom delu populacije da jednostavno
imaju antitela na taj adenovirus, pa kada date
vakcinu organizam ne razmišlja o koroni, o
onom delu koji je bitan, nego prepoznaje ovog
nosača i odmah neutrališe adenovirus, pa
samim tim neutrališe i proizvodnju zaštite od
korone.“
Da li to znači da je ona manje e kasna
protiv korone?
„Moglo bi da bude. Međutim, Rusi su to mudro
uradili pa su dva podtipa adenovirusa stavili u
vakcinu, jedan u jednu, a drugi u drugu. Da su
stavili isti adenovirus u obe vakcine, onda bi
postojala opasnost da se u međuvremenu od
prve vakcine do davanja sledeće za nekoliko
nedelja stvore antitela i na adenovirus. I onda
kada ubrizgaš drugu dozu ona bude manje
e kasna jer je organizam već napravio antitela
na onaj prvi adenovirus. S te strane oni su
onda napravili dve različite vakcine. I da,
postoji malo ta opasnost, međutim činjenica je
da je prokuženost populacije adenovirusom
zaista, zaista mala. A ‘AstraZeneka’ i ‘Oksford’
su hteli da i tu malu verovatnoću eliminišu pa
su uveli ovaj majmunski adenovirus. Međutim,
vidim da su oni sada raspoloženi za saradnju
međusobno, da su potpisali neki ugovor gde
će ispitivati da li je e kasnost veća ako se
kombinuju vakcina i revakcina, da bude jedna
‘Oksfordova’, a jedna ruska. Tako da može da
se desi da kombinacija te dve daje još bolju
zaštitu od bilo koje od njih pojedinačno. Drago
mi je da postoji ta saradnja i može da se desi

Дужина трајања
испитивања вакцине

da dobijemo novi momenat korisnosti i
e kasnosti, da poraste ukoliko primate jednu
vakcinu, a drugu revakcinu. Još ćemo to
ispratiti.“
A koji je treći tip vakcine?
„To su američke vakcine, ‘Fajzerova’ i
‘Modernina’. One su pravljene na potpuno
novom principu gde se RNK virusa ubrizgava u
organizam. A šta je princip dejstva? Ovde ne
unosite virus, atenuiran ili virus dodat na drugi
virus, nego unosite samo deo genoma virusa.
Izdvojili ste iz virusa samo onaj deo njegovog
genoma koji kontroliše sintezu proteina kojim
se on vezuje za vašu ćeliju, a na šta organizam
pravi zaštitu. Da budem jasan, izdvojili su samo
onaj deo virusa koji kontroliše sintezu one
’ruke’ ili ’ključa’ kojom se virus hvata. Poenta je
u tome što se nama ubaci ne virus nego samo
podaci koje ćelija koristi kao da su njeni i ona
počinje da proizvodi sama taj deo virusa. A
onda druge ćelije prepoznaju taj deo virusa
kao opasnost, tako da vi sada imate i napadača
i odbrambenog igrača. Sama ta plastična slika

Једине до сада РНК које су се користиле су РНК са
негативном улогом, тј оне смањује количину протеина; ове
нове мРНК треба не да повећају количину неког већ
постојећег, него ће да изазову синтезу новог протеина, где
почиње прича о аутоимунитету.
Овај рад (мај 2020) наводи само теоријски принцип рада
имунотерапије против рака у току лично (персонализовано)
дизајниране терапије:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7250668/

govori o mogućoj alergijskoj reakciji, odnosno
o autoimunoj bolesti. Jer vi sami sebe
napadate. Sam organizam jedne ćelije koje
proizvode nešto što ne treba, a druge ćelije se
bore protiv tog nečeg što proizvode te druge
vaše ćelije. To je bio razlog zašto na toj
platformi, na tom principu do sada nije
registrovana nijedna vakcina. Znači ne postoji

Алергијске реакције се не дешавају реаговањем на своје
протеине, него на стране протеине (или
протеинско-неорганске комплексе)...наравно да нико не
спомиње квалитет или чистоћу вакцина, не сећам се да је
ико споменуо да је урадио масену спектрометрију вакцина
садржаја...ако се дода да постоји и унакрсна-реактивност
антитела, услед пређашње сензитизације становништва
храном и козметиком, на компоненте вакцине, онда бива баш
весело...

nijedna humana vakcina koja je registrovana i
koja se daje a koja radi na ovom principu koji
sam sada objasnio. Zato što se uvek pojavljivao
problem alergijskih reakcija i autoimune
bolesti. Odmah da se ogradim, nije ovo traktat

Када би се знала секвенца дела РНК корона вируса који
кодира С или Н протеин, а која се убацује у вакцину, могло
би се испитати да ли је могуће да реагује са хуманим
протеинима - SARS-CoV-2 the autoimmune virus;
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7598743/
doi: 10.1016/j.autrev.2020.102695

protiv ‘Fajzerove’ vakcine i ‘Modernine’. Čvrsto
verujem da su ogroman novac koji su
upumpale države iz sopstvenih budžeta u
njihove fondove za istraživanje i planiranje, oni
iskoristili da neki način eliminišu opasnost od
alergijskih reakcija i od autoimunih bolesti i da i
te vakcine mogu da budu e kasne. Tako da
treba to propratiti. Ali, nije trenutak da
napadamo, pljujemo bilo koju vakcinu. Svakako
su u pitanju dobre namere i država i tih
kompanija i sigurno su prošle sve moguće
kontrole. Siguran sam da tu ima i nekih
tehničkih rešenja koja možda neće nikada ni
objaviti jer su proizvođačka tajna. Možda im se
i na tome zasniva njihova posebnost, ja to ne
znam. Ali gledaćemo rezultate. Ako je cena
dobre zaštite zdravlja ta što imate rizik da
možete da dobijete alergiju koju će vam brzo
rešiti, a da ste ipak vakcinisani, onda to nije
tako skupo.“
DR MILANKO ŠEKLER
VAKCINA

FAJZEROVA VAKCINA

KORONAVIRUS

VAKCINA OKSFORD – ASTRAZENEKA

Научни закључци не требају религиозност и веровање.
Свако може да сам закључи да ли треба некоме веровати
онда када се упознају делатности, било то Фајзера или неког
другог.

Овде се управо говори да постоји значајна шанса за
развијање аутоимуних одговора услед сарсовања:
halpert2020. SARS-CoV-2 the autoimmune virus;
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7598743/ ; doi:
10.1016/j.autrev.2020.102695
Документација око вакцина је још увек непотпуно доступна,
Peter Doshi је писао о документацији коју ФДА је добила од
Фајзера и Модерне и изнео неколико недостатака који само
озбуњују и изазивају сумњу:
https://blogs.bmj.com/bmj/2021/01/04/peter-doshi-pfizer-and-m
odernas-95-effective-vaccines-we-need-more-details-and-the-ra
w-data/?
fbclid=IwAR0yQqkITzjxSDvQLgwb49R7R_EcA9-QoFZ752jsbW
jw86ld8AlAa1AKIDc

Брзо решење алергије? Од алергијске реакције може и
живот да се
изгуби. У Србији се алергије на жалост не лече, него се
асимптоматизују, а тело и даље трпи, само сада без
видљивих карактеристика...у супротном, за излечење
алергија добија се Нобелова награда.

PROKUŽAVANJE

VAKCINA SPUTNJIK V

VIŠE S WEBA

TO SVI IMAMO U
KUĆI! ITALIJANI
UPRAVO OTKRILI
ŠTA UBIJA
KORONU! Tečnost
koju često
koristimo
neutrališe virus, ali
dva dana su
presudna!

Uznemirujuće
Razbojnik pretukao
upozorenje
Kineza i uzeo mu
srpskog
svu robu
seizmologa:
Mogući jači
zemljotresi u Srbiji,
poznata
najugroženija
područja

Građani Srbije
mogu da putuju
bez ograničenja u
ovih 15 zemalja

U Srbiju stižu četiri Teorije zavere o
MiG-29 iz
koronavirusu: Od
Belorusije?
čipovanja ljudi do
eliminacije starih

DODAJTE KOMENTAR

Vaše mišljenje...

Vaše ime...

POŠALJI

Vaš email...

КЉУЧНО: ФДА нема података о утицају вакцине
на заразност!!!
LAJČAK: Prvo nova
OSMANI: Nema
Дакле, да ли особа која
добила
вакцину
vlast је
u Prištini
pa
napretka uможе
dijaloguи
nastavak
dijaloga
Beograda
даље да зарази друге
особе
- НЕu ЗНА
СЕ. i Prištine
Briselu
do završetka izbora
VESTI

12.01.2021.

VESTI

12.01.2021.

Specijalni predstavnik
EU za dijalog Beograda i
Prištine, Miroslav Lajčak,
kaže da se do konačnog

Vršilac dužnosti
predsednika
privremenih institucija u
Prištini, Vljosa Osmani,

Za 36 sati više od
100.000 građana se
prijavilo za vakcinu

Najviše
novoobolelih u
Beogradu, Novom
Sadu i Nišu

VESTI

12.01.2021.

Za 36 sati, od kako su
građani počeli da se
prijavljuju preko
eUprave, više od

HARADINAJ: Merkel
neće da završi
mandat bez
liberalizacije viza za
građane Kosova
VESTI

12.01.2021.

Predsednik Alijanse za
budućnost Kosova
Ramuš Haradinaj rekao
je da ne veruje da će

HOTI: Bez
uzajamnog
priznanja ponovo
uvodimo recipročne
mere
VESTI

12.01.2021.

Premijer privremenih
prištinskih institucija
Avdulah Hoti zapretio je
da će Priština ponovo

U Srbiji ponovo više
od 2.000
novoobolelih od
koronavirusa
VESTI

11.01.2021.

VESTI

U Srbiji je u poslednja
24 sata potvrđeno novih
2.142 novih slučajeva
koronavirusa, od kojih je

“Dok je više hiljada
ljudi u bolnici,
situacija je i dalje za
oprez”
VESTI

12.01.2021.

Dok je više hiljada
obolelih od korone na
bolničkom lečenju, a
više stotina pacijenata

“BEZ OPUŠTANJA”
Kon: Epidemiološka
situacija se
poboljšava
VESTI

12.01.2021.

Epidemiološka situacija
se poboljšava i nije više
vanredna, ali jeste i dalje
nestabilna i nesigurna,

MONTGOMERI:
Zapad ne shvata
značaj kosovskog
pitanja za Srbiju
VESTI

11.01.2021.

Koliko god je teško
poverovati, Zapad do
danas nije shvatio
značaj kosovskog pitanja

KISIĆ: Mere ostaju
na snazi, đaci
ponovo u škole

Od danas prijava za
vakcinaciju na
portalu eUprava

11.01.2021.

VESTI

11.01.2021.

Krizni štab je, na
današnjoj sednici
odlučio da dosadašnje
mere ostanu na snazi

Građani Srbije od danas
popunjavanjem
jednostavnog upitnika
na portalu

U Srbiji 1.795
novoobolelih od
koronavirusa

“Do kraja januara
imaćemo dva
miliona vakcina”

VESTI

10.01.2021.

VESTI

10.01.2021.

U Srbiji je u poslednja
24 sata potvrđeno 1.795
novih slučajeva
koronavirusa, a

Premijerka Ana Brnabić
izjavila je da će Srbija do
kraja januara imati dva
miliona vakcina, različitih

KRCUNOV
SCENARIO ISTORIJE:
Šta se zaista desilo
Draži Mihailoviću

“Batut” objavio
plan za imunizaciju
protiv Covid-19

VESTI

10.01.2021.

Okolnosti likvidacije
Draže Mihailovića 75
godina lutaju u okviru
spekulacija. Osim da je

“Deveti januar –
dan srpskog
naroda, slobode i
državnosti”
VESTI

9.01.2021.

Srpski član i
predsedavajući
Predsedništva BiH
Milorad Dodik, izjavio je

Čovek koji je samo
želeo da bude kralj
VESTI

9.01.2021.

Početkom 1949. godine
kralj Petar II
Karađorđević već je
neko vreme živeo u

Menadžerisanje u
većem obimu
VESTI

8.01.2021.

Sve priče danas o
uspešnim biznismenima
iz bilo koje zemlje koja je
dobar deo dvadesetog

Vučić obećao kraj
obnove Hilandara
za najviše dve
godine
VESTI

8.01.2021.

Aleksandar Vučić je
tokom posete manastiru
Hilandaru na Svetoj gori
obećao da će za dve

HARADINAJ: I dalje
sam kandidat za
predsednika
VESTI

8.01.2021.

Predsednik Alijanse za
budućnost Kosova
Ramuš Haradinaj izjavio
je da je on i dalje

U Srbiji 1.787
novoobolelih od
koronavirusa
VESTI

7.01.2021.

U Srbiji je u poslednja
24 sata potvrđeno 1.787
novih slučajeva
koronavirusa, a

KON: Očekujemo
porast obolelih
posle Božića
VESTI

7.01.2021.

Epidemiolog i član
Kriznog štaba Predrag
Kon izjavio je danas da
se može očekivati da

Osmani vanredne
parlamentarne
izbore zakazala za
14. februar
VESTI

7.01.2021.

Vršilac dužnosti
kosovskog predsednika
Vjosa Osmani raspisala
je vanredne

Velika isporuka
Sputnjika V u
narednih mesec
dana
VESTI

6.01.2021.

U narednih mesec dana
očekuje se velika
isporuka od
dogovorenih dva miliona

Svila, čipka i
planeta
VESTI

6.01.2021.

Osamdesete godine
prošlog veka, posle
ubistva Indire Gandi,
obeležila je Margaret

Dačić i Vulin primili
rusku vakcinu
Sputnik V
VESTI

6.01.2021.

Predsednik Skupštine
Srbije Ivica Dačić i
ministar unutrašnjih
poslova Aleksandar

IVANUŠA: Prva
polovina 2021. biće
slična kao prošla
godina
VESTI

6.01.2021.

VESTI

9.01.2021.

Operativni plan za
imunizaciju protiv
kovida-19 u Srbiji, koji je
objavio institut “Batut”,

U Srbiji 1.769
novoobolelih od
koronavirusa
VESTI

9.01.2021.

U Srbiji je u poslednja
24 sata potvrđeno 1.769
novih slučajeva
koronavirusa, od

U Srbiji 2.218
novoobolelih od
koronavirusa
VESTI

8.01.2021.

Od poslednjeg preseka
u Srbiji je testirano
11.068 građana, a
pozitivno na Covid-19 je

OSMANI: Priština da
preispita sporazum
iz Vašingtona
VESTI

8.01.2021.

Vršilac dužnosti
predsednika
privremenih prištinskih
institucija Vjosa Osmani

JANKOVIĆ: Nećemo
stati na 20 odsto
vakcinisanih
VESTI

8.01.2021.

Svaka vakcina koja je
prošla provere i koja je
registrovana, bezbedna
je i može da se koristi,

“Mere na granici
zavisiće od
epidemiološke
situacije”
VESTI

8.01.2021.

Da li će strože mere na
granicama, koje
podrazumevaju
obavezan PCR test ili

ĐERLEK: Ako
vakcinišemo od 1,4
do 3 miliona,
bićemo blizu
pobede
VESTI

7.01.2021.

Ministarstvo zdravlja
Srbije potpuno je
spremno da obavi težak
i ozbiljan plan masovne

INTERVJU ANDRIJA
MANDIĆ: Vlada se
ne može oslanjati
na „dželate“ bivše
vlasti
VESTI

7.01.2021.

Nije prošlo mnogo
nakon što je koalicija „Za
budućnost Crne Gore“
letos na izborima

U Srbiji 2.882
novoobolelih od
koronavirusa
VESTI

6.01.2021.

U Srbiji su u poslednja
24 sata potvrđena 2.882
nova slučaja
koronavirusa, a

Plate učitelja i
nastavnika veće za
oko 2.000 dinara
VESTI

6.01.2021.

Zaposleni u prosveti
primiće uvećane
januarske plate za 3,5
odsto, a to praktično

TIODOROVIĆ: Mere
će važiti do
septembra, oktobra
VESTI

6.01.2021.

Epidemiolog Branislav
Tiodorović izjavio je da
ćemo mera morati da se
pridržavamo do

ŠAPIĆ: Lakše je
voditi opštinu uz
direktnu
komunikaciju sa
vlašću
VESTI

6.01.2021.

Lider SPAS-a Aleksandar
Šapić izjavio je da je
daleko lakše voditi jednu
opštinu kada postoje

VUČIĆ: Dok sam
predsednik, neće
biti priznavanja
Kosova
VESTI

6.01.2021.

Direktor Kancelarije SZO
u Srbiji Marijan Ivanuša
rekao da će prva
polovina ove godine biti

Aleksandar Vučić
predsednik Srbije jasno
je stavio do znanja da,
dok je on predsednik,

Najviše
novoobolelih od
Covid-19 i dalje u
Beogradu

U Srbiji 2.653
novoobolelih od
koronavirusa

VESTI

5.01.2021.

U Srbiji je u poslednja
24 sata od koronavirusa
obolelo 2.653 osoba, a
najviše novih pacijenata

Počela vakcinacija
zdravstvenih
radnika u Srbiji
VESTI

5.01.2021.

Vakcinacija zdravstvenih
radnika, protiv virusa
korona, počela je danas
u Srbiji, a prvi su vakcinu

Prva rata odloženog
poreza dospeva na
naplatu 10.
februara
VESTI

5.01.2021.

VESTI

5.01.2021.

U Srbiji je u poslednja
24 sata od koronavirusa
obolelo još 2.653 osoba,
dok je od posledica

“Teška godina pred
nama, to je sad
važnije od
predsedničkih
izbora”
VESTI

5.01.2021.

Aleksandar Vučić
predsednik Srbije rekao
je danas u Laćarku da
nam predstoji teška

“Vakcinom
obuhvatiti
najmanje 20 odsto
stanovništva”
VESTI

5.01.2021.

Uredbom kojom su
uređeni postupak i
način odlaganja plaćanja
poreza i doprinosa,

Direktorka Instituta za
javno zdravlje Milan
Jovanović “Batut”, Verica
Jovanović kaže da je cilj

ĐERLEK: Danas
počinje vakcinacija
zdravstvenih
radnika

Brajev dan

VESTI

5.01.2021.

Plan Nacionalnog
koordinacionog tima za
imunizaciju je da se do
kraja ove sedmice

Teška opomena
VESTI

2.01.2021.

Večito novinarsko
pitanje s kojim se suoči
svako ko pokušava da
napiše nekakav uvodnik

Pokušaj normalnog
življenja
VESTI

1.01.2021.

VESTI

4.01.2021.

U svetu se 4. januar
obeležava kao Dan
Brajevog pisma. U Srbiji
živi više od 12.000 slepih

INTERVJU ZORAN
OSTOJIĆ: Primer
indirektne
privatizacije javne
svojine
VESTI

2.01.2021.

U prošlom broju preneli
smo prvi deo
istraživanje medijske
mreže Antidot o

Bečki dečaci i
skokovi
VESTI

1.01.2021.

Da nije bilo pandemije
koronavirusa, 2020.
godina bila bi, na
globalnom nivou, da

Da je tradicija jača od
korone pokazuju dva
događaja koja će,
uprkos pandemiji Covid-

NOVI BROJ
EKSPRESA: Neka
padnu maske

Govor koji je održao
Vladimir Popović na
sahrani Vladana
Batića 31.12.2010.

VESTI

30.12.2020.

U novom broju
Ekspresa, koji je
od srede 30.12.2020. na
kioscima, pročitajte:

- да ли имунитет траје дуже од 2 месеца
- ефекат код деце и трудница
- варијабилност ефекта и варијабилност
безбедности вакцине у одређеним групама
унутар популације
- нежељене последице вакцинације након
дужег периода
- утицај на асимптоматске носиоце и утицај
на инфективност (заразност)
- утицај на претходно заражене

12.01.2021.

U Srbiji je u poslednja
24 sata potvrđeno 2.093
novih slučajeva
koronavirusa, od 11.122

VESTI

Шта све није познато око деловања вакцине:

VESTI

30.12.2020.

Poštovane i drage Vera,
Jelena, Majo, Olgice,
cenjena familijo Batić,
ugledni skupe. Osećam

“DRŽAVA ĆE
URADITI SVOJE”
Lončar: Ja kažem da
Nove godine neće
biti
VESTI

29.12.2020.

Ministar zdravlja Zlatibor
Lončar ponovio je danas
da proslave za doček
Nove godine neće biti i
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