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dodatak

Novine od poverewa

Ваших шест и по деценија успешног рада сведоче о изузетном новинарском
професионализму и квалитетном извештавању и информисању.
Године иза вас сведок су трајања и поверења, али су и гаранција очувања традиционалних вредности и промоције потенцијала којима располаже РТБ Бор.
Упућујем вам искрене честитке, са жељом да трајете и останете
најпрофесионалнији штампани гласник у региону и веродостојни хроничар
историје борског Басена.
С поштовањем,
Проф. др Милан Бачевић, министар природних ресурса, рударства и просторног планирања

Verodostojne informacije
Дипломате су стручњаци за информације: ми умемо да пре-

познамо квалитетан и стручан извор информација када на њега
наиђемо. Верујем да је „Колектив” управо такав извор информација
генерацијама професионалаца у рударству Србије – веродостојан

и добро илустрован извор најновијих вести о томе шта запосле-

ни у РТБ-у планирају да раде и на чему су ангажовани. Желим „Ко-

лективу” да још дуго настави да пружа корисне услуге овој важној
читалачкој публици.

У своје и име госпође Ћерамилац честитам вам важан јубилеј и

желим пуно успеха у даљем раду.

Роман Вашчук, амбасадор Канаде у Србији

Prozor za svet
„Колектив”, прозор кроз који су некад само Борани гледали, сада је онај
кроз који се васцели свет нагиње да
види, прати и сазна о свему чему је основа благородност Тимочког магматског комплекса и приљежност, радиност и умеће свих који ту благородност
оваплоћују.
„Колектив” и све вести о РТБ-у Бор редовно читам. Ређе се јављам јер се, ево,
неколико година све ради као што се радило у најбољим данима од Фрање Шистека и Ђорђа Вајферта до њихових наследника. Увек можемо боље, ако не
знамо како - научићемо. Од оног тренутка кад се те идеје водиље не следе уписују
се први “црни” сати и дани. Мило ми је

јер то нити наслућујем нити видим на хоризонту.
Мислим да ми је до сада једина
неиспуњена жеља да на (светској)
кумулативној криви трошкова (цене)
производње, РТБ буде на 75. проценту.
Наравно, то ће бити оствариво тек кад
се постигне оптимални (и већ зацртани)
ниво производње (2014.).
Колективу на његов 65. рођендан желим још најмање 65 рођендана. И да
и њему идеја водиља за свагда остане:
увек можемо боље, ако не знамо како научићемо.
Жарко Т. Никић, сарадник „Политике” из Ванкувера (Канада)
www.kolektiv.co.rs
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Medijski pionir
Пуно значајних јубилеја обележено је или ће бити обележено у
Бору ових година. Поменућу прошлу годину у којој су Технички факултет у Бору и Музеј рударства и металургије прославили својих
првих педесет година, ове године шездесетпети рођендан слави
лист “Колектив”, Институт за рударство и металургију педесети, а
следеће године нас чека и највећи јубилеј за Боране – 110 година
рударења.
Овог пута, реч је о “Колективу”, као слављенику. У време када
је 1947. године покренут, био је то медијски пионир на локалном
нивоу. Иако првенствено намењен информисању радника РТБ
Бор, “Колектив” је постао и остао гласило које преноси не само
информације из привреде, већ бележи и друге важне чињенице и
податке из области образовања, културе и науке у Бору и околини.
Од 1961. године када је у Бору основан Технички факултет, “Колектив” је извештавао и обавештавао јавност о овој високообразовној
институцији и пропратио генерације дипломираних инжењера од
тренутка примања индекса, преко уручених диплома, до њихових
радних и пословних успеха, те заслужених награда које су као квалитетни инжењери и способни руководиоци добијали током свог
радног века.
Лист “Колектив” је пратио и друге битне догађаје и активности
везане за Технички факултет, писао о значајним пројектима, научним достигнућима оствареним у овој институцији, представљао
јавности рад професора, младих асистената и најбољих студена-

та, пратио научне скупове и бележио предавања гостујућих еминентних стручњака. Кроз време смо се
пратили и заједно расли, и ето дошли до ових слављеничких година,
када се присећамо и лепих, али и
оних мање лепих, па чак и тешких
тренутака кроз које се мора проћи
да би се створило оно што се назива – традицијом. И то не само
традицијом града Бора, већ општом
вредношћу која је уткана у свеукупну традицију наше земље.
Драго ми је што су се све поменуте годишњице поклопиле и са
неким личним планом, јер је мој деда пре 85 година као рударски
надзорник дошао у Бор и од тад је и судбина наше породице директно везана за овај град. Дакле, јубилеји постоје да нас подсете
на прошла времена, али и увере како трајање оставља трагове. Па,
ипак, јубилеји су, пре свега, обавеза према генерацијама које долазе
да храбро, поштујући и негујући знање, и подржавају реалан, актуелан и проактиван став према тренутној ситуацији, наставимо даље
у сусрет новим изазовима времена које долази.
Проф. др Драгана Живковић, продекан за научноистраживачки рад и међународну сарадњу Техничког факултета у Бору

,, Kolektiv " je javno dobro
Поштовани чланови редакције листа „Колектив”, честитам вам јубилеј: 65-годишњицу од појаве
првог броја „Борског колектива», одштампаног 1.
новембра 1947. године. Далековиди издавачи и
кумови листа су латинску реч collectivum изврсно
повезали са запосленим у колективима Басена.
Тиме је редакцији несумњиво била олакшана
улога информисања, као и разумевање радних
задатака које носе различите функције у веома
сложеном процесу друштвене репродукције Басена
(производња, расподела, размена, потрошња).
Са колективистичком визијом будућности, листу је природно делегирана и улога зачетника
јавног информисања у Рударско-топионичарском
басену Бор. У периоду од две трећине свог животног века лист „Колектив” је успешно носио ауру
првенца индустријског информисања у ослобођеној

земљи после Другог светског рата.
Данас је информациони потенцијал листа практично постао јавно добро свих запослених у РТБ
Бор и шире посматрано. То је веома важна околност
за улазак читавог Басена у последњу трећину свог
првог животног века и слободног раста и развоја.
Очекују га нове, тешко предвидиве и мање или више
флуктуирајуће, технолошке, организационе, друштвено-економске, финансијске и друге иновације и
промене.
Уредничком тиму и свим запосленим у листу „Колектив” придружујем се уверењем да ће и даље у динамици времена, прихватати наведене промене као
једину константу свог животног позива и прогреса.
Са рударско-металуршким поздравом СРЕЋНО!
Жарко Станковић

,,Qudi su wegova najve}a vrednost"
Након 65 година излажења, лист „Колектив”, осмишљен као штампани медиј који ће о актуелним дешавањима обавештавати раднике РТБ Бор, дефинитивно је испунио своју мисију. И не само
то, постао је и остао неисцрпна ризница информација која је своју пуну актуелност постигла онлајн
издањем.
„Колектив”, међутим, не треба посматрати само као извор информација, драгоцен како читаоцима тако и колегама новинарима, који одатле користе драгоцене податке, неопходне за њихов рад.
Највећа вредност најстаријег фабричког гласила у земљи су људи. Између осталих и они који су у том
листу поникли и стекли основна знања о новинарској професији, коју су касније надоградили радећи
у највећим новинским кућама у Србији.
Уз искрене честитке поводом рођендана - а 65 година су „озбиљне” године – редакцији „Колектива”, одакле је поникла и моја маленкост, желим да тај лист још дуго, дуго излази и буде оно што је био
и свих претходних деценија – верни хроничар РТБ-а и града који је изникао на његовим темељима.
Љубиша Трифуновић, новинар „Вечерњих новости”
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Novinarska
dugove~nost
Po{tovane koleginice i kolege, ~estitamo vam {est i
po decenija profesionalnog trajawa i uspeha. Novinarska
dugove~nost je bogatstvo ne samo za profesiju nego i za dru{tvo u
celini. Bor je poznat grad na svetskoj mapi gradova - rudnika u
velikoj meri zaslugom generacija novinara lista , Kolektiv ".
@elimo vam jo{ mnogo profesionalnih uspeha.

Удружење новинара Србије: Љиљана Смајловић, председница; Нино Брајовић, генерални секретар

Kopa~i dobrote

Беспрекорним језичким стилом, јасном реченицом и
истином као врховним критеријумом професије, новинари
„Колектива“ су одувек привлачили пажњу читалаца, а у
Руднику за који раде, били су и остали копачи доброте. Јер, већ
65 година писаном речи, изоштреној на наковњу искрености,
емитују оптимизам. Ти мајстори најлепшег уклетог посла
написали су досад више од 250 хиљада новинарских текстова
који се, заједно са преко 26 хиљада фотографија, чувају у
годишњацима басенског листа и
тако остају у аманет за све зборнике
борског, али и српског новинарства.
Они су врсни тумачи и хроничари
свих успона и падова Рударскотопионичарског басена Бор, али и
чувари његовог дигнитета. И то од
оснивања Рудника или листа, сасвим
свеједно. То су, како опет рече један
од читалаца, промотери басенских
достигнућа.
Од тог раног јутра 1. новембра
1947. године, када је из штампе
изашао први број, до данас, новинари
„Колектива“ су, служећи пре свега
басенском, али и општинском
интересу,
читаоцима
подарили
2.226 бројева у тиражу од готово 21
Редакција “Колектива”: Горица Тончев Василић, Љубиша Алексић, Јасмина Станојевић
милион примерака.
и Милољуб Милошевић
Горица Тончев Василић
Фото: Зоран Мојсин

Кажу да се годишњице не славе када нису округле. Није
ни овај 65. рођендан „Колектива“ округао, али је рођендан.
Не славимо га, али га обележавамо. Скромно, али поносно.
Колега нам рече у рођенданској честитки да су људи
његова највећа вредност. Не тираж, не трајање, него баш они
захваљујући којима су најстарије привредне новине у земљи
и након шест и по деценија популарне, модерне, тражене,
читане.

Profesionalno informisawe
нова Рударско-топионичарског басена Бор, који
ће, као и до сада, бити један од најпоузданијих
темеља за привредни и друштвени опоравак и
напредак овог дела Србије.
Редовно пратећи „Колектив”, до сада смо имали привилегију да се систематски и потпуно информишемо о свим аспектима актуелне, текуће
и развојне проблематике РТБ-а. Искрено се надамо ће тако бити и убуће.
Дејан Тошић, председник Регионалне привредне коморе Зајечар

Поводом 65 година од почетка излажења
„Колектива”, листа РТБ-а Бор, желим да вам,
као председник Регионалне привредне коморе Зајечар, честитам овај јединствен и вредан
јубилеј и да вам пожелим да тако наставите
још много година.
Уверен сам да ћете у годинама које су пред
нама наставити да редовно, истинито и максимално професионално информишете пословну и ширу јавност Тимочке крајине и Србије
о све већим и бројнијим успесима, као и о реалним перспективама будућих развојних пла-
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65
Kolektiv
Kako smo po~eli dru`ewe

Управо, по други пут, читам књигу „Повратак” економске депресије и светска криза 2008,
Пола Кругмана, добитника Нобелове награде за економију. Док сам обнављао импресије,
на Дневнику јавише да нам је мудри аутор дошао у госте. Препоручио је да не претерујемо
са штедњом јер ћемо онда сви седети беспослени и само прерачунавати уштеђевину. И још
нешто, што смо и сами могли да знамо да смо
хтели да мућнемо главом (он, као фини господин, није користио такве формулације), да
ћемо из кризе изићи кад и Европа. Немогуће је
да се наслониш на дива који се тресе, а да се и
сам не дрмусаш. Ми смо као чаша воде на броду коме побеснела бура прети да га пошаље на
дно. Разуме се, то не значи да је излаз на обалу
у чекању да невреме прође. Понешто морамо и сами да чинимо. Повољност је што нам је немаштина константа, па смо се
свикли на њу: Скандинавцима би била ноћна мора, само да им
покуца на врата. Ми смо „немку“ само привремено напуштали, као да смо били на дводеценијском излету.
У то време, пре овог „излета“, био сам основац, рођен када
и мој врсник „Колектив”, 1947. године. У биоскоп сам могао
да идем једном месечно, дотле су се простирале породичне
финансије. Биоскоп „Победа” имао је пет „излога“ у којима су
често представљана по два филма чије приказивање предстоји.
Нови филмови почињали су приказивање понедељком и четвртком. На два суседна изложбена дела најавили су долазак
два вестерна: На окуци ријеке, режисера Ентонија Мена, са
Џејмсом Стјуартом у главној улози, и Даље од Дијабла, о коме
су ми подаци напустили сећање. Сваког дана, без изузетка,
обилазио сам биоскоп и, на неки начин, постао верник. Молио сам се Богу да ови филмови не буду приказани један за
другим. Деси ли се то, други филм не би ме затекао у публици.
Осећао сам све време да ми је надање на нишану. Конач-

но, освануо је четвртак када је код Стјуарта
стајало „Данас у …“ Гледао сам филм, високи
каубој успешно је изишао на крај с ратоборним
Индијанцима, мада је жртава било на обе стране.
Појачао сам „молитве“ да „Даље од Дијабла”
не буде следећи филм. Пун ишчекивања и страхова, у понедељак сам пошао раније у школу,
via биоскоп, до места где је „Дијабло” био изложен. Између фотографија из филма, уместо
очекиваног „Ускоро долази“, стајало је „Данас у
5 и 7“. Да забашурим сузе, оборио сам главу и
кренуо у школу. У Перуса улици стигао сам другара из одељења, Манчу, који је имао одличну
репутацију када је сналажење у питању. Нисам
баш пропевао као канаринац, у блажој форми
представио сам му своја разочарења.
„Па, могао си да купиш „Колектив”, тамо имаш распоред
филмова за целу недељу“, обавестио ме је другар о леку за неизвесности које су ме опседале.
Био је то почетак мог дружења с најстаријим фабричким
гласилом у Југославији. Захваљујући том пријатељству, престали су разлози за будућа емотивна реаговања. Када узмем у
руке укоричени том са новинама из 1959. године, у коме је број
са описом утакмице коју сам прву гледао (Бор са Радничким из
Пирота), чиним то са пажњом с којом се у руке узима албум с
драгоценим фотографијама. „Колектив” је то заслужио.
Данас, када су најгоре могућности иза нас (нико не пуца),
убеђени смо да ће криза проћи, уосталом већ се мрда. Можда
сам је лакше наметнуо на леђа јер сам стекао имунитет испред
биоскопа. А и ова данашња криза много личи на ону из времена „Дијабла”, као да јој је унуче.
Срећан рођендан, врсниче. И да дуго поживиш, да могу да
те читам још бар пола века.

Мр Јован Г. Стојадиновић

Ogledalo RTB - a
Преко четири деценије читам “Колектив“ и налазим да је све лепши и представља
одраз напретка РТБ-а у последњих неколико
година.
После двехиљадите муке кроз које је пролазио РТБ јасно су се виделе у „Колективу“.
Лоше вођење предузећа, уговарање продаје
по туђим налозима, уништавање структуре
грађене деценијама, све је то сликано, понекад јасно, понекад мање вешто.
На срећу Бора и Мајданпека, па и Србије,
на чело РТБ-а дошли су искусни, стручни
и одважни људи који су умели да искористе
повољне цене бакра и подигну на ноге већ
скоро уништен Басен и оснаже два рударска
града. Све то се лепо видело кроз „Колектив“.
Више година био сам сарадник овог листа, написао сам доста текстова о свету бакра, новостима у технологији и кретањима у

www.kolektiv.co.rs

области цена. На тај начин и сам сам нешто
учинио да ова новина буде по мери њених
читалаца, радника Бора.
Сада у пензији, пратим рад РТБ-а купујући
„Колектив“ на киоску и сматрам да сам тако
у току свих догађања у предузећу. Једна
сугестија: сматрам да би било добро да се у
листу нађу и текстови о пензионерима РТБ-а
пошто они могу својим саветима да помогну. На пример: младим радницима како да
сачувају здравље у тешким условима рада.
- Желео бих да „Колектив“ прослави и стоту годишњицу као огледало РТБ-а, а РТБ
треба, и мора, да остане у власништву државе Србије!
Уместо фотографије, шаљем вам портрет
који је нацртао мој унук Марко.

Ђока Стаменковић
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Svi smo mi iza{li iz {iwela "Kolektiva"
Ако је Гогољева приповетка „Шињел“ била узор руским и светским класицима приповедања („Сви смо ми
изашли из Гогољевог Шињела“), онда је и „Колектив“
почетак и новинарска школа свих каснијих и штампаних и електронских медија у борској општини. Само то
је довољно да има почасно место у историји борског и
српског новинарства.
Историја борског новинарства почиње 1. новембра
1947. године. Из „Колектива“ израстају сва остала гласила борске медијске куће „Штампа, радио и филм“: Радио Бор (1969.), „Борске новости“ (1973.), Часопис „Бакар“, „Бакар-филм“, Дописништво ТВ Београд (1984.),
Телевизија Бор (1993.). Годинама негујући специфичну школу борског новинарства и прилагођавајући се
времену и поребама читалаца, слушалаца и гледала-

ца, опстали су „Колектив“, Радио Бор и Телевизија Бор.
Упражњено место на тржишту информација попуњавају
три приватна штампана гласила: „Борске новине“,
„Борски проблем“ и „Тимочке“. Ове новине, као и приватна Телевизија „Сезам“, нису директни настављачи
новинарске школе „Колектива“, али су и они посредно изашли из шињела „Колектива“ и редовно објављују
(преузимају) текстове из најстаријег фабричког гласила у Србији. И дописници централних српских гласила регрутовани су из поменутих борских редакција, па
настављају стару добру школу борског новинарства.
Све у свему, са искуством од 65 година „Колектив“ и
данас утиче, и посредно и непосредно, на формирање
јавног мњења не само у Бору него и у Србији.
Милољуб Милошевић

Fokus na poslovawe i razvoj
Поштована редакцијо ”Колектива”, најсрдачније вам честитам јубилеј 65 година
непрекидног излажења. Остварили сте своју мисију објективног и благовременог
обавештавања радника, сарадника и грађана Бора и Тимочке крајине. Пратили сте
судбину привредног гиганта РТБ-а Бор од послератних година изградње и напорног прегалаштва, па све до данашњих дана великих и позитивних промена у Басену.
Сигурно је високовреднован и ваш допринос напретку и успеху Комбината и привреде Бора.
Нарочито је занимљив уређивачки фокус вашег листа, окренут прецизно према пословању и развоју Басена, подједнако добро фокусиран и на проблеме радника, увек спреман на текстове и теме који воде ка унапређењу социјалних питања
и покретању општих животних тема. Потпуно сам уверен да је, осим правилне
уређивачке политике, успеху ”Колектива” допринео и новинарско-сараднички кадар, људи који су својим текстовима приказали стање у РТБ-у, Бору и друштву на
општеприхватљив, разумљив и технички лако доступан начин.
Интернет презентација је свакако допринела повећању броја читалаца,
проширивању циљне групе и на млађе, што је допринело промоцији рударства и металургије, нарочито у протеклом периоду тешке транзиционе кризе. Сигурно да је ”Колектив” помогао младим људима да се определе за послове рудара и металурга без којих нема напретка и просперитета. Уз честитке стоји и признање за један изузетно
видљив допринос општој позитивној слици Бора, повратак оптимизма и вере у успех каја је у једаном периоду јако
недостајала.
Честитам вам јубилеј са жељом да наставите са успесима и срећно “Колективу”.
Проф. др Жељко Камберовић, Технолошко-металуршки факултет Београд

Jedinstven radni~ki list

Драги наш „Колективе“, најлогичније би било рећи: „Срећан рођендан!“ Али када
неко као ти прође уређивачке и статусне „Сциле и Харибде“, када преживи све недаће и
остане исти – треба му не само честитати рођендан него и скинути капу због свега што
представља и чиме се бави.
Осим тога што си најстарији, остао си потпуно раднички лист – аутентичан и
јединствен!
Много је синдикалних тема обрађено на твојим страницама, извештавано о многим
штрајковима, и синдикалци и радници учили су читајући твоје текстове...
У нади да ћеш остати такав – до још једне „Шистекове“ награде – СРЕЋНО!
Драгиша Трујкић, СССО Бор
www.kolektiv.co.rs
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„Колектив“ су биле прве радничке новине једног југословенског предузећа. Добијао га је сваки
радник великог колектива, па је вероватно по томе и добио име „Колектив“. У дугој историји овог
гласила било је и покушаја да му се оспори неспорно првенство.
„Колектив“ је стуб-темељац информативног система борске општине и Рударско-топионичарског басена Бор. На његовој концепцији ће се развити медијска разноврсност и хоризонтално и
вертикално повезивање са сличним локалним и републичким гласилима.
Човек који је тај темељац поставио је Страхиња Поповић, први управник Службе за информисање
Басена која ће добити име „Штампа, радио и филм“, популарни „ШРИФ“. Страхиња Поповић је био
истакнути друштвено-политички радник у тимочком региону у послератном периоду. Био је човек
изузетног поштења, невероватне одговорности и велике бриге за сваки динар друштвене имовине.
Када је Радио Бор „проговорио“, Страхиња Поповић је усхићено трчао генералном дирекцијом
узвикујући: „Чује се! Чује се!“ Убрзо по оснивању Радио Бор се укључио у Заједнички талас Радио
Београда и неколико локалних радио станица, колико их је у то време, на почетку седамдесетих
година, било у Србији. То укључење је значило могућност да се о Бору више и чешће чује у целој
земљи, али и обавезу да се део таквог програма припрема у Бору а трака шаље поштом у Београд.
Једном Страхиња Поповић види у поштанској експедицији спремљену траку за Радио Београд
и узме је да би је сутра, пошто иде у Београд, лично однео. Кад стигне у Београд, схвати да је траку
заборавио на радном столу, извини се уреднику и обећа да ће трака ипак стићи за неколико сати.
Позове такси-станицу у Бору и наложи таксисти да из „ШРИФ-а“ узме траку, донесе је у Радио Београд и сутра да му се јави лично. Када
су сутрадан заједно испили прву јутарњу кафу, Страхиња је извадио новчаник и таксисти, уз пристојну напојницу, платио услугу – пут до
Београда и назад.
Неку годину касније ја постадох директор „ШРИФ-а“. И себи и сарадницима често сам помињао овај гест Страхиње Поповића,
утемељивача система информисања у Бору и Рударско-топионичарском басену Бор.
И „Колектив“ је, као и наше друштво, пролазио кроз разна искушења.
Једно време у Југославији није било довољно новинског папира, па смо се довијали на разне начине. Била је то игра нерава, али „Колектив“ никада није каснио, чак ни онда када смо га штампали у Београду.
Било је тешкоћа и у дистрибуцији листа. Тираж од десет до 14 хиљада примерака требало је доставити и до најудаљенијег погона у Бору,
Мајданпеку, Прахову, Зајечару... Дешавало се да наш возач оде на неки други задатак, па је редакција преузимала и обавезу доставе „Колектива“.
Миодраг Ђурђевић, вишегодишњи директор „ШРИФ-а“

Ozbiqan i razumqiv
Честитам 65-ту годишњицу постојања „Колектива». Лист на озбиљан и разумљив начин даје
информације о пословању и животу РТБ-а, па и људи који нису радно присутни у РТБ-у имају праву слику о раду предузећа. Садржане су и информације о дешавањима у граду, а ни естетска страна не заостаје.
Речју, „Колектив” је права слика моћне компаније каква је РТБ Бор, па са задовољством читам
сваки број.
Мирјана Огњановић, дипл. ек. у пензији

Glasilo na ponos gradu
Поштована редакцијо, честитам вам јубилеј,
који су својим стручним радом допринели
65 година листа “Колектив”, и желим још таквих
развоју велике компаније. Волео бих да се чешће
прилика. Први пут сам узео у руке “Колектив”
подсећа, због данашњих младих нараштаја, и
давне 1960. године. У моје родно село Рујевац (Азна то како се некада радило и такмичило. Сада
буковица) донео га је деда Драгутин Петровић
је ново време, али има и нових простора за
који је свој радни век провео као рудар у Бору.
доказивање, поготово на стручном и научном
Дошао је да ме води на упис у средњу Рударскоплану.
техничку школу. Из тог примерка сам сазнао
Наш град треба да се поноси гласилом које
много тога о Бору. Сазнао сам где се и како вади
живи оволико година колико и он сам, али и
и топи руда, како се добија бакар, сребро, златменаџментом који је допринео да компанија прене полуге. И као ученик поменуте школе увек
живи најтежи период у свом постојању, што овај
сам имао прилику да прелистам “Колектив” кад
лист такође бележи. Захваљујући опоравку Банедељом из интерната одем код деде-рудара на
сена уздигао се и Бор који је својом данашњом
ручак. И после, од мог запослења 1965. до данас,
лепотом превазишао некада чувено словеначко
овај лист је био и остао моје редовно средство
Велење и постао најлепши рударски град у Евинформисања о РТБ-у и његовим предузећима.
ропи! Поштована редакцијо, пишите о тој лепоОдласком у пензију 2006. са још већом радозналошћу га пратим и ти коју треба чувати. Пишите о раду којим се ствара! Јер, Борани то
радујем се сваком успеху компаније у којој сам провео радни век.
најбоље разумеју.
Лист “Колектив” је имао и има плејаду новинара који доста реално информишу радне људе и грађане овог дела Србије о производњи,
Радоје Петровић, дипл. инж. металургије у пензији, бивши
геолошким истраживањима, изградњи нових постројења и људима радник Института за бакар

www.kolektiv.co.rs
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Редакција „Колектива”, прецизније Служба за односе са
јавношћу РТБ-а, за потребе годишњег извештаја о реализацији
Пројекта модернизације топионице и изградње нове фабрике сумпорне киселине у Бору канадској EDC банци припремила је преглед новинских написа и прилога, објављених у локалним и националним електронским и штампаним медијима, посвећених овом
пројекту, али и активностима и развојним плановима РТБ-а, епизодним аерозагађењима и мерама ради њиховог спречавања, обуци
кадрова за примену ИСО стандарда, Пројекту регионалног развоја
Бора и доприносу Басена, као друштвено одговорне компаније, напретку локалне заједнице. О великој медијској пажњи коју изазива
комбинат бакра речито говоре подаци да је за девет месеци ове године укупно 583 наслова (новинских написа и прилога) објављено
и емитовано на тридесетак веб сајтова (Танјуг, Бета, РТС, Б 92, Вести.онлине, Наслови.нет, Мондо, See Biz, Зелена Србија, С – медиа, Е – капија, Економик, Актер. . .), затим на телевизијским станицама (РТС, Студио Б, Б 92, ТВ Прва, ТВ Пинк), као и у локалним
и дневним новинама („Политика”, „Вечерње новости”, „Блиц”, „Данас”, „Press”, „Курир”, „Нови магазин”, „Правда”, „Ало”), који су често чак и преузимали наше текстове и фотографије.
Шест и по деценија трају напори „Колектива” да предузеће
које га је изнедрило овековечи на новинским страницама, најпре

у олову, а потом и савременијим техникама. Комбинат бакра је током више од једног века рада градио име и реноме прихватајући
актуелне светске трендове у техници, технологији, маркетингу,
менаџменту, а у последње време и односима са јавношћу. Увиђајући
значај и моћ информисања као важне пословне функције, и наша
компанија се сврстала у ред оних које одликује модеран приступ
интерној и екстерној комуникацији. У време када је „Колектив”
настајао, проблем релативно малог тиража а велике жеље да га
сви прочитају, решаван је доброкомшијским односима, па је лист
кружио од породице до породице. Путем интернет-презентације,
коју „храни” Служба за односе са јавношћу РТБ-а, наш слављеник
данас одлази у многе домове, али га читају и министри, пословни партнери, добављачи, купци, пензионери. На тај начин свежа
информација о дешавањима у фирми брзо одлази у свет, а Служба
обезбеђује активан интеракцијски однос са запосленима у Басену
и укупним јавним мњењем.
Са репутацијом листа којем се верује, Редакција ће настојати да
„Колектив” и убудуће остане озбиљан, високопрофесионалан и одговоран лист који ће се читати и коме ће се веровати.
Јасмина Станојевић

Svedok razvoja Basena
Срећан Ти 65. рођендан. Да си у радном односу, данас би морао да идеш у пензију, али ниси и Ти
даље остајеш да се дружиш са нама.
Појавио си се у време када је Бор био типична рударска колонија, далеко од света, а на обронцима Хомољских планина. Веза са осталим делом земље била је „ћиром” преко железничке станице
Метовница. Од Твоје појаве па до данас, нама који те дуго пратимо Ти си лист наше младости, нашег развоја, наша носталгија. Ти си Борчанин, а од Рајка Чукића, „општинског песника” - Боранин.
Када си се појавио били смо сами и као многе породице временом смо се повећавали и разгранали у
девет градова наше домовине. Били смо јаки и свуда уважавани и поштовани. Као и у животу, многе
велике породице у једном тренутку су се смањиле, што је случај и са нама. Живимо у нади да ћемо
опет бити велики, да ћемо се повећавати и разгранати и да ћеш и ТИ бити и даље део и сведок нашег развоја и успеха.
Твојом појавом обогатио си друштвени и културни живот у Бору. Захваљујући својим сарадницима, пратио си све наше напоре, не само у производњи већ и у подизању животног стандарда, изградњи града и обезбеђењу бољих услова
за живот и школовање нараштаја који долазе. О свему што си писао не може се у неколико редова набројати. За Твој рад и наше дружење
Твојим неуморним сарадницима и Теби једно велико Хвала.
У име Твојих верних пратилаца,
Момчило Јовановић, дипл. инж. машинства, пензионер РТБ-а

Pozitivne vibracije
У време кад “Колектив” бележи 65 година од оснивања, навршила се деценија како
сам се са породицом одселила из Бора. Иако
више не живим у граду бакра, и даље живим
за мој град и издалека ослушкујем како дише.
Да што више сазнам о томе, у великој мери
ми помаже електронско издање “Колектива”. Читам све рубрике, али се поново враћам
на рубрике Актуелно, Рударство (види се да
сам бивши радник РББ-а) и За лепши Бор.
Задовољство ми је да, у оно што прочитам у
“Колективу”, могу и лично да се уверим када
долазим у Бор и да, као што рече г-дин Спасковски у неком од претходних бројева, поново видим насмејана лица грађана Бора. Нека
тако и остане.Уз вас сам, РТБ и МОЈ град. Не очекујем да ће РТБ, и ви са њим,
ту стати. Хвала вам за позитивне вибрације које се простиру далеко, далеко... То
треба хтети, знати и умети. Све честитке.
Љиљана Богосављевић, дипломирани економиста
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Dobrodo{le
novine

Овај јубилеј и број издатих примерака током
шест и по деценија
говоре о много разлога за честитање.
Срећан вам шездесетпети
рођендан.
Надам се да ћемо се
дружити још много
година.
У овом времену
и на овом простору,
добродошле
новине!!!
Зоран Швигир
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"Pratio sam wegov, a on moj rast"

Једна од мени дражих слика из
ране младости о овом крају, људима и
догађајима је мој први сусрет са листом
,,Колектив’’. Било је то 1. августа давне
1966. године када сам се као стипендиста РБМ-а, по завршетку Геодетске техничке школе у Београду, из црногорске вароши Гусиње обрео у рударском
Мајданпеку.
При пријему у радни однос, у
Кадровској служби РБМ-а, уз решење
су ми дали и ,,Колектив’’ ,,да се упознам
са достигнућима Рударско-топионичарског басена Бор и РБМ-а’’.

Отада до данас (иако сам сада пензи- остварењима колектива чији смо део.
онер) редовно пратим овај лист, јер је
Тако је, у стваралачком заносу и као
постао саставни део мога свакодневља, моја особена забелешка, настала и ова,
јер плени актуелношћу и на аутентичан, већ антологијска, песма:
квалитетан и професионалан начин беРУДАРСКА
лежи напоре рудара, златара и свих који
(одломак)
једу хлеб са седам кора, јер је прозор у
домове и животе прегалаца и весник
Рудар
прогреса.
разапет у зноју
Драго ми је да сам један од не баш ретизмеђу хтења и камења
ких његових сарадника, јер сам у њему
уз грч гвоздених грдосија
објављивао своја поетска остварења, а
и блесак динамита
он пратио мој раст од геометра, правоглашава дела
ника, дипломираног политиколога до
из бакра што ничу
мастера менаџмента, али и кретање по
док му сирене
степеницама друштвеног и политичпоносом голубове буде
ког деловања и доприношења развоју
да песму разнесу
РБМ-a, Басенa и овг краја, до израстања
и њоме разгале сунце
у књижевника и члана Удружења
да хлеба и бакра буде
књижевника Србије.
све више.
Расли смо заједно и на свој начин бележили прогрес и поносили се
Пеко Лаличић, књижевник

"Brzo je prohodao i progovorio"
Не могу а да не честитам рођендан
„послератној
генерацији“.
Додуше,
старији сам годину, а он се зове „Колектив“, лист РТБ-а Бор. Рођен је, тј. угледао је светлост дана првог новембра
1947. године и сада их има 65.
Невероватно, али већ првог дана живота проходао је и проговорио. Отишао је до рудара, флотера, топионичара,
електролизера, пословођа, инжењера и
директора, односно обишао све погоне
тадашњег рудника. Говорио је о радним
успесима појединаца, о постигнутим рекордима, о оствареној или подбаченој

производњи, о будућим плановима и
развоју рудника, о самоуправљању па
управљању по погонима, о уваженим гостима...
Речју, знао је шта се догађа по
предузећима. Знао је шта се догађа у
родном граду, па је и о томе причао.
Уступао је своје странице свакоме ко је
имао шта лепо, па и ружно, да каже о
себи и другоме. Мени је дозволио да путем укрштених речи искажем свој успешан хоби који је другима чинио угодним
слободне тренутке. Хвала „Колективу“!
Много простора треба да се наброји о

чему је све овај лист писао. И данас то чини с ништа мање ширине и
озбиљности. Па, „генерацијо“, настави,
убудуће још успешније.
Крста Иванов, дипл. инж. рударства, пензионер РББ-а

Promoteri basenskih dostignu}a

Бор. Као стручни сарадник и саветник
директора ТИР-а и верни пратилац свих
расположивих информација путем вашег онлајн издања (директно или на
врло посећеној Фејсбук страници РТБ-а
Бор), често учествујем у коментарисању
многих занимљивих објава. И по ко зна
који пут закључујем да ентузијазмом,
професионално-коректно, благовремено, свеобухватно, информативно-беспрекорно, настављате традицију и нудите садржаје који читаоцима омогућавају
Поштована
редакцијо,
дозволи- да у потпуности прате текућа дешавања.
те да вам честитам јубилеј - 65 година
Ви сте промотери достигнућа РТБ-а
постојања Колектива – гласила РТБ-а Бор. Ово посебно у последњих неко-
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лико година, када се захваљујући руководству Басена, на челу са Благојем
Спасковским (стручњаком, визионаром, неимаром, привредником-добрим
домаћином), РТБ Бор из пепела - на понос и подршку грађана - реинкарнирао
у своје првобитно биће. Онако како су
га видели и Вајферт и Шистек. Свако
добро и нека ваш највећи допринос и
даље буду текстови који одишу љубављу
према граду, РТБ-у Бор и свему што
је наш завичај. Живели!!! И наравно –
СРЕЋНО !!!
Снежана Нуцев, дипл правница у
пензији

