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Чувајући се проклетства жуте 
штампе, која је одавно прешла не 
само границу доброг укуса, већ 
и моралних начела, најстарији 
компанијски медиј у Србији, лист 
„Колектив“, одлучно и храбро 
гази осму деценију. Доследно, 
ћирилицом и професионалношћу, 
већ 71 годину бори се против 
све агресивније таблоидизације 
и успева да се измигољи испод 
паске политичара и остане чувар 
образа новинарске професије, 
компанијског и свог утицаја.

Иза њега су озбиљне године, 

озбиљан труд и рад. Иако поглед 
кроз сопствену диоптрију говори 
да се за његова живота, од тог 
1. новембра 1947. године када 
је из штампе изашао први број, 
мало тога променило, изузев, на-
равно, оних нужних промена у 
складу са технолошким напре-
тком, треба рећи да је до сада од-
штампано 2.298 бројева у тиражу 
од 22 милиона примерака. Напи-
сано је око 265.000 новинарских 
текстова илустрованих са преко 
26.000 фотографија. 

И ове, као и минулих година, 

редакција „Колектива“ је од 
министара, државних секре-
тара, новинарских удружења и 
колега добила честитке за свој 71. 
рођендан. Лепе жеље слављенику 
се подразумевају, а овога пута 
једна им је заједничка. Као да су 
се договарали, а нису - сигурни 
смо - сви су нам пожелели трајање 
и успешан даљи рад са новим 
власником компаније, самим тим 
и листа. И колеге из Спутника, 
Ал Џазире, Мађарске државне 
телевизије, али и министар ру-
дарства и енергетике, државни 
секретар у Министарству кул-
туре и информисања и председ-
ник и секретар Удружења нови-
нара Србије, пожелели су „Колек-
тиву“, поред осталог, да не посу-
стане у мисији верног хроничара 
и чувара традиције ни када се - а 
само што није - нађе у скутама ки-
неског „Зијина“. 

И неће јер, како чух у интервјуу 
са њиховим посматрачима у обла-
сти HR-а и друштвене одговорно-
сти, „Зијин“ сектор информисања 
сматра веома важним за 
пословање. Имају и они свој лист 
који излази „тек“ 23 године и, 
како рекоше Huang Zhaoyu, заду-
жен за HR и Du Chengxiang, заме-
ник главног менаџера за друшт-
вену одговорност, права су „беба“ 
у односу на „Колектив“.

Горица Тончев Василић 

„Колектив“, најстарији компанијски медиј у Србији, слави 71. рођендан

Не посустајте у мисији чувара 
традиције и верног хроничара РТБ-а

Ово се, као жеља и лајт-мотив, провлачи у скоро свим рођенданским честиткама које су при-
стигле на адресу „Колектива“. - Доследно, ћирилицом и професионалношћу, већ 71 годину лист 
РТБ-а Бор бори се против све агресивније таблоидизације и успева да се измигољи испод па-
ске политичара. - „Зијин“ сектор информисања сматра веома важним за пословање, имају лист 
који излази „тек“ 23 године и, како сами кажу, права су „беба“ за „Колектив“
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Поштоване колегинице и 
колеге,

Честитамо вам 71. рођендан!

„Колектив“ је један од 
ретких компанијских гласила у 
Србији, јединствен по томе што 
деценијама прати рад и развој 
највећег рударског басена и то-
пионице. Зато „Колектив“ није 
само гласило за информисање за-
послених и њихових суграђана, 
него и хроника развоја обојене 
металургије и привредног развоја 
Тимочке Крајине и целе Србије.

Уверени смо да ће и нови влас-
ници РТБ-а Бор препознати 
значај и корист који „Колектив“ 
може имати за њихово пословање.

Желимо вам много успеха у 

раду, да још дуго трајете и успешно 
се носите са свим изазовима!

Удружење новинара Србије 

Драги пријатељи, новинари, 
уредници и запослени листа „Ко-
лектив“,

Од срца вам честитам 71. 
рођендан!

Били сте и остали веродостојан 
хроничар времена које је „про-
живео“ наш рударски гигант. Ис-
крено желим да, пошто сте тек 
у осмој деценији и време је пред 
вама, наставите да високим 
етичким стандардима још много 
деценија тачно и благовремено 
информишете своје читаоце, 
надам се, само о напретку РТБ-а. 
Седамдесет једна година значи да 
сте ветерани у свом домену, али 

свакако значи и зрелост, мудрост 
и озбиљност, као и способност 
да се суочите са изазовима који 
долазе. Будућност вам је осигу-
рана и верујем да ћете, у складу 
са начелима своје професије, 
од којих нисте одустали ни у 
најтежим временима, наставити 
да на себи својствен начин, пра-
тите сваки успех компаније под 
чијим окриљем радите.

Нове инвестиције стижу, а тиме 
и нови послови. Уз јаког стратеш-
ког партнера који ће водити од-
говорну социјалну политику, уз 
боље услове рада и примену сав-
ремених технологија, сматрам 

да Србија у рударству има светлу 
будућност.

И овог пута желим да се у име 
Министарства рударства и енер-
гетике, као и у своје лично име, 
захвалим на уложеном труду и 
годинама током којих сте пра-
тили Рударско-топионичарски 
басен Бор. Вама из „Колектива“, 
са пуно наде у бољу будућност, 
желим да самопрегорним радом 
још много, много година наста-
вите да са компанијом растете и 
нижете само успехе!

Срећно!
 Александар Антић, 

министар рударства 
и eнергетике

У дану када ваш лист „Колек-
тив“ РТБ-а Бор смело и храбро 
улази у осму деценију постојања, 
желим вам да оправдате историју, 
традицију и квалитет пословања, 
коју сте тако снажно и сликовито 
исписивали минулих деценија. 
Нека вам и овај, седамдесет и 
први рођендан протекне у раду 

и благостању, убеђен да ћете га 
прославити на начин достојан 
свих оних који су у ваш дивни ко-
лектив уградили своје животе.

Све најбоље и нека вас и 
убудуће прати успех и срећа.

Александар Гајовић, 
државни секретар у Министарству 

културе и информисања

Смело и храбро

Зрелост и мудрост

Јединствено гласило

Владимир Радомировић, 
председник

Нино Брајовић, 
генерални секретар
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Листу „Колектив“, који слави 71. рођендан, желим најпре све најбоље и убудуће. Нека 
редакција настави истим квалитетом да информише читаоце и наредну 71 годину, па и дуже. 

Свима пуно среће са стратешким партнером из Кине!
Новинар Катица Дуровић 

Агенције Ruptly, Берлин

РТБ. - Од првог броја 1. новем-
бра 1947. године, када је заменио 
звучнике на борским бандерама и 
дељен најбољим радницима по по-
гонима, а онда масних листова 
ишао из руке у руку по комшилуку, 
па све до данашњих дана, када га 
добија сваки други запослен у РТБ-у 
а интернетом је доступан свима и 
свуда, „Колектив“ је о(п)стао као 71 
годину непрекидана прича о бор-
ском бакру. Негована је по профе-
сионалним стандардима неколико 
генерација све школованијих  но-
винара, а његов труд да буде много 
више од гласила индустријског ги-
ганта, како неко рече за прошли 
рођендан: “права је реткост и драго-
ценост”. Сведок је препорода РТБ-а 
које су доносили време и системи, 
па ће се тако најстарији привредни 
лист у Србији (некада и Југославији), 
заједно с компанијом коју прати, по 
доласку партнера, наћи пред новим 
питањима у погледу садржаја, из-
гледа, можда и излажења. Верујемо, 
ипак, да улазак у осму деценију може 
бити само аргумент за мање дилема 
у погледу његовог даљег трајања.     

У поратно доба “Колектив” су за-
почели људи који нису били баш 
вични перу, али је временом уз њега 
израсла борска новинарска школа, 
овдашњи радио, телевизија, допис-
ници престоничких гласила. Упо-
редо са етапама убрзаног развоја 
које су борски бакар, злато и сребро 
пронеле светом, “Колектив” је 
описао и године достојног раднич-
ког живота када су се делиле стотине 
станова и стипендија, градиле куће 
и викендице, летовало од Улциња до 
Порторожа, а Првог маја крчмила 
јагњетина уз обале Борског језера. 
Онда је дошао распад Југославије, 
санкције, незапамћена инфлација, 
НАТО-бомбе. Када су “развојна 
крила” РТБ-а коначно подрезана 

распродајом 15-ак фабрика прераде 
вредних 400 милиона долара за 13,  
малаксао, спустио се на колена сиро-
винаша са минорном производњом у 
рудницима и еколошки неодрживом 
топионицом. 

Захваљујући РТБ-у који је (2002) 
преузео своје пословно гласило из 
предузећа “Штампа, радио и филм” 
(израслог из “Колектива”) лист 
добија нову прилику, за разлику 
од бројних тзв. фабричких новина 
које су се угасиле заједно са својим 
фирмама. Овај чин, такође, се може 
схватити као ствар дуго грађеног 
поверења на релацији новинари – 
радници и синдикати - пословод-
ство. Поверења које није лако ни са-
чувати. Лист наставља да бележи 
опоравак некадашњег гиганта уз 
подршаку државе. Купују се ками-
они и багери, модернизују флотације, 
инсталира нова флеш-смелтинг 
технологија топљења. Са дуплом ка-
тализом нове фабрике сумпорне ки-
селине, она после више од сто година 
уклања љути плави вео са природних 
лепота овог краја чинећи реалном 
њихову туристичку шансу. Држава 
је помогла РТБ-у и да УППР-ом ре-

гулише тешко бреме дугова и да 
тако здравији нађе светски реноми-
раног партнера и, надамо се, много 
сигурнију будућност два рударска 
града. 

Пишући за рударе и металурге 
“Колектив” је, некад више некад 
мање, описивао и живот који је 
заједно са њима улазио и изла-
зио кроз фабричке капије, текао у 
сенци димњака - сада споменика 
тога доба. Сликао га је и споља и из-
нутра, па не чуди што редакцији по-
времено стигне писмо пензионера 
да им шаљемо њихов лист. Осим у 
радничким рукама, “Колектив” је и 
на столовима министара, у институ-
тима, библиотекама, средњим шко-
лама, на факултетима... да обавести, 
заинтересује, помогне при одлуци 
младих људи да одаберу позив.

Уређивачким концептом  лист 
је, првенствено, оријентисан да за-
посленима верно представи одлуке 
и догађаје од највишег значаја 
за компанију, за њено место на 
привредној сцени, али и њихово у 
њој. Да прати колико и како радимо 
у сусрету са новим машинама и 
технологијама, квалитет произ-
вода, одрживу производњу бакра 
и племенитих метала која ће до-
носити хлеб, а неће отимати чист 
ваздух, воду и здравље, ни запо-
сленима ни суграђанима. “Колек-
тив” прати и бројне акције РТБ-а 
као друштвено одговорне компаније 
која је последњих година, уз солидне 
зараде “тачно у дан”, донела Бору и 
Мајданпеку много тога што живот 
у њима поново чини достојним. 
Верујемо да смо пред приликом да 
све буде још боље како у раду пар-
тнерске компаније тако и живо-
тима радника и њихових породица, 
а држава свакако зна шта очекује од 
партнерства које је креирала.

Љубиша Алексић 

Наставите тако квалитетно

Уз 71. рођендан 
„Колектива“ Поверење за трајање
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Поштованим колегама из „Колектива“ искрене честитке поводом 
71. рођендана. Мало који медиј у Србији се може похвалити толиким 
трајањем, а листу Рударско-топионичарског басена Бор је то пошло за 
руком упркос тешкоћама са којима се носила компанија. Информати-
ван и правовремен, „Колектив“ је и драгоцен извор података за колеге у 
другим медијима. 

Са жељом да тако још дуго трајете и са вером у бољу будућност са 
новим власником, кинеским „Зијином“, надам се и даље успешној 
сарадњи на обострано задовољство.

Новинар Мира Канкараш Тркља, 
Спутник 

Прво путовање и снимање у мом животу, у источној Србији, било је 
управо РТБ Бор. Доста сам био уплашен због непознатог подручја, први пут 
је требало да одем тамо, снимање у дубини од више стотина метара испод 
земље. На крају, са снимања смо се вратили са успоменама које и дан-данас 
памтимо. Био је то један од најбољих и најлакших рада на терену. И пре него 
што смо стигли у Бор, за нас је све било организовано, од смештаја до са-
говорника. Све захваљујући редакцији „Колектива“ и људима који профе-
сионално раде свој посао. Снимање се претворило у дружење и то уз кафу, 
испод земље. Доле, у јамском кафићу, сазнао сам и колико дуго, заправо, 
постоје ове фабричке новине. И било ми је јасно због чега толико трају. 
Због људи који га стварају. Било је то једно од мојих најбољих снимања и 
најзанимљивијих ТВ прилога који сам урадио.

Срећан 71. рођендан, „Колективе“! Жив и здрав да си бар још толико. И 
дуже. 

Дописник из Новог Сада Attila Muci, 
Мађарска државна телевизија 

Шта пожелети виталном седамдесетједногодишњаку? Челично 
здравље, мирну савест, добру кондицију и јаке живце за сусрет са новим 
изазовима. То бих, рецимо, пожелео било ком човеку у тим годинама, а 
камоли неком медију који толико траје. 

Озбиљне године су у питању, озбиљан рад и труд стоје иза њих. 
То свакако заслужује поштовање, тај професионализам, енергија и 
посвећеност. У неколико наврата имао сам прилику да сарађујем са 
људима који стварају „Колектив“ и увек, али баш увек, враћао сам се 
из Бора задовољан јер сам добио квалитетан материјал за занимљиву 
причу из града на истоку Србије. Из компаније која је својевремено била 
симбол економске моћи читаве бивше Југославије. 

Срећан вам рођендан и немојте посустати пред новим изазовима, са 
новим власником. Наставите да растете!

Новинар Ђорђе Костић, 
Al Jazeera

Драгоцен извор података

Професионалност, пре свега

Наставите да растете!
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Дугоживотност није честа 
судбина новина. Малобројна 
су штампана гласила која су 
трајањем добацила до просечног 
људског века (у Србији седамде-
сет и пет година). При томе жене 
живе пет година дуже од мушка-
раца што је правилно поступање 
Свевишњег јер оне доносе нове 
животе, а мушкарчине се ту 
јављају само као саучесници.

Како ништа није непоузданије 
од људског сећања (И. Андрић), 
није могуће саставити комплетан 
преглед листова које сам куповао, 
а којих данас нема на киосцима. 
Списак папирнатих покојника 
није кратак: Борба, Политика ек-
спрес, Спорт и свет, Младост, 
Фудбал, Чик погоди, Рото новине, 
Борске новости, Борски проблем, 
Борске новине...

Годину рођења Колектива не 
заборављам јер нам је заједничка 
– хиљаду деветсто четрдесет 
седме почели смо са животима. 
Притом Колектив је био прво 

привредно гласило у послератној 
Југославији док моји први кораци 
нису забележени јер је станов-
ника пре мене било толико да им 
се ни броја не зна. 

Нисам имао ни пуних два-
наест, када су марта 1959. 
године у Бору, у оквиру првен-
ства Нишког фудбалског подса-
веза, играли Бор и Раднички из 

Пирота. Као навијач био сам у 
јако лагодној позицији. У граду 
бакра био сам Јова Пироћанац 
тако да ми је било неважно која 
ће екипа постићи више голова 
јер је у свакој од могућности га-
рантовано да „наши побеђују“.  
Гости су тријумфовали са мини-
малним један према нула, а Ко-
лектив је у мени добио новог чи-
таоца. Основац Стојадиновић 
прескочио је успехе и проблеме у 
производњи бакра и одмах почео 
да гута спортску страну. 

Дружење ће наредне године 
навршити шездесет година, ако 
обоје будемо живи. Витални Ко-
лектив преживео је транзицију, 
неће му, ваљда, ни промена влас-
ничке структуре наудити здрављу. 

Укоричене новине су попут 
албума, требало би да трају и 
више од људског века, долазе 
нови људи који ће их листати.

Срећан рођендан и, још више, 
дани који долазе. 

Мр Јован Г. Стојадиновић

Дугоживотне новине
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МАЈДАНПЕК. - Попут доброг 
брака у којем, након љубави, дођу 
године поверења и разумевања, 
пре него што се створи добра 
навика и потреба, функционише 
јака веза између Мајданпека и 
„Колектива“. Више од пола века 
траје то друговање на страни-
цама листа који је забележио 
све догађаје и чињенице посеб-
ног значаја пре и од самог по-
четка рада обновљеног рудника 
у Мајданпеку. У то доба, као ни 
сада, Мајданпек није имао других 
гласила, али је потреба да се зна 
више о дешавањима, плановима, 
а посебно људима у руднику била 
јака и отворена. 

Траје то и данас. Захваљујући 
постојању сајта, информације су 
брже и доступније, али се баш због 
тога о темама и текстовима у „Ко-
лективу“ више прича и пре него 
што штампани примерак доспе 
до руку оних којима је намењен. 
Коментарише се све, од баш сваке 
речи, до фотографија. И зна да се 
аргументована, проверена, одме-

рена и објективна информација 
о свим дешавањима у комбинату 
бакра налази управо ту.

„У време када је у другим гла-
силима мало простора за теме 
које овде живот значе, за приче 
о раду, резултатима, уштедама, 
иновацијама, „Колектив“ је ту, 
као нешто потпуно другачије. 
Свим запосленима доступан и 

у електронској форми и кроз 
штампани примерак, он инфор-
мише, али и представља сведо-
чанство времена” - каже Неђељко 
Чавић, управник ПУС-а РБМ-а. 
Овај лист је истовремено и драго 
штиво доброг броја пензионера 
РБМ-а који кажу, тако одржавају 
везу са кућом у којој су провели 
радни век. Запосленима, „Колек-
тив“ пружа информације о томе 
како се ради у другим деловима 
компаније, па се једно пореди, 
друго покушава, треће хвали. 

Везано за будућност „Колек-
тива“ жеља је заједничка, да се 
у свему што се ради не стане, да 
се иде напред, увек боље и брже, 
да се о проблемима говори, али 
разложно и аргументовано, да 
се добро бољим замени. Јер, 
лист компаније у оквиру које 
послује Рудник бакра Мајданпек 
одавно је управо тако, и због тога, 
Мајданпечанима постао добра 
навика!

Силвија Вукашиновић

Мајданпек и „Колектив“ - друговање, поштовање и разумевање

Веза која траје
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