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Пуним једрима у нове успехе 全心全意走向成功

Драги пријатељи, новинари, уредници и запослени 
листа „Kолектив“,

Наши кинески пријатељи обезбедили су 
прилив  нових  инвестиција,  доносе 
најсавременије технологије, одлучни су да 
модернизују постојеће копове, тако да вам је 
будућност осигурана. Ми смо свесни колико 
је Zijin моћна компанија, као и да је била 
исправна одлука Владе Србије да кинеског гиганта изабере за 
стратешког партнера за РТБ Бор. Поносни смо на ово 
партнерство и пуни наде да ћете, у складу са начелима 
професије, наставити да пратите сваки успех своје 
компаније, а уверен сам да ће их бити много.  

Нове инвестиције стижу, а тиме и нови 
послови. Zijin ће, сва технолошка и еколошка 
решења која примењује у Kини, пренети и на 
руднике у Србији. Уз јаког стратешког 
партнера, наше пријатеље из Zijin-а, који ће 
водити одговорну социјалну политику, уз 
боље услове рада и примену савремених 
технологија, сматрам да Србија у рударству 
има светлу будућност.

Александар Антић

И овог пута желим да се у име 
Министарства рударства и енергетике, као 
и у своје лично име, захвалим на уложеном 
труду и годинама током којих сте пратили 
Рударско-топионичарски басен  Бор. Вама из 
„Kолектива“, са пуно наде у бољу будућност, 
желим да „пуним једрима“ и посвећеним 

радом још много, много година наставите да са компанијом 
растете и нижете само успехе!

Срећно!

Оволико година постојања и успешног рада значи не само 
да сте ветерани у свом послу, већ и да сте небројено пута 
доказали  да  поседујете  неисцрпну 
способност, знање, вољу и елан да наставите 
у истом стилу још много деценија. Показали 
сте зрелост, мудрост, храброст и надасве 
професионалност да на прави начин 
превазиђете сваки изазов и да сада, са 
гигантом какав је компанија Zijin, као 
стратешким  партнером,  храбро 
закорачите у једно ново доба у историји 
компаније.  

Изашли сте из великих искушења, и неизмерно сам 
срећан што од сада могу, са пуном сигурношћу, да вам пожелим 
да још много деценија своје читаоце извештавате само о 
напретку Serbia Zijin Bor Copper ДОО Бор. Седамдесет две 
године вам је тек, још сте „млади“ и време успеха је пред вама. 

Од срца вам честитам 72. рођендан!

Министар рударства и енергетике

ада један медиј траје већ 72 Kгодине, свака година представља 
јубилеј. Kао веродостојни хроничар развоја 
рудника и нашег града, показали сте да је 
неопходно неговати вредности и имати 
добар, искусан и стручан тим, што 
обећава да ће "Kолектив" трајати и у 
деценијама које су пред нама.

Седамдесет две године значе мудрост, 
зрелост и озбиљност током којих је 

историја рударења у Бору остала 
убележена захваљујући писаним редовима 
рударског "Kолектива". Стога Вам желим 
да будете истрајни у стандардима које 
сте поставили и да наставите истим 
путем који сте утабали у последње 72 
године. Ви најбоље знате како.

Александар Миликић,
Градоначелник Бора

Ви најбоље знате како 你们最明白

Поуздан сведок развоја индустрије бакра
值得信赖的铜业发展之见证者

з искрене рођенданске честитке Училом  72-годишњаку,  листу 
“Kолектив”, свим његовим посленицима и свим 
актерима исписаних и још неиспричаних 
прича о рударима, рудницима и рударењу у 
Мајданпеку и Бору, упућујем најлепше жеље да 
још дуго трају и развијају се и као део 
компаније Serbia Zijin Bor Copper.  Желим да 
“Kолектив” и убудуће буде поуздан сведок свих 
дешавања и најављеног динамичнијег развоја 
под окриљем Zijina, на задовољство свих 
запослених и оних који ће посао у овој 
компанији тек добити. 

Драган Поповић

На страницама “Kолектива”  забележено 
је да су Рудник бакра и Мајданпек одувек и у 
свему били заједно. Сада, када су и реално град 
и рудник никада ближи, верујем да ће се на 
обострано задовољство и, уз решавање свих 
питања од заједничког интереса, то 
наставити. И, наравно, не сумњам да ће 
“Kолектив” то први забележити!   

 председник Општине Мајданпек

Такође се надам да ће се сарадња са 
локалним заједницама у Мајданпеку и Бору 
развијати и унапређивати, као и у последњих 
10-ак година, да ћемо у бројним пословима и 

областима једни другима бити добри 
сарадници и партнери у заједничком 
настојању да  нам резултати буду све бољи, 
вама - у производњи и пословању, нама – за 
развој града и боље услове живота свих његових 
становника.
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Веродостојни хроничар историје рудника и Бора
可信的波尔矿业与波尔市历史编年史家

За многе који годинама 
држе у рукама и читају 
"Kолектив" он је постао део 
њиховог живота. Садашње генерације које информације 
добијају путем разних електронских уређаја, нажалост, то 
задовољство не могу да осете.

Момчило Јовановић,

Читајући октобарски "Kолектив", запазио сам да је 
до сада штампано 2.310 бројева у периоду од 72 

године. То ме је подсетило на први број и његов значај у 
друштвеном и културном животу у тадашњем Бору. 
Замишљен као предузетни лист да обавештава запослене о 
успесима у производњи у периоду ударништва, укључио је и 
догађаје који су се дешавали у Бору. Становници Бора 
прихватили су са задовољством издавање локалних новина. 
Зато је значај издавања "Kолектива" за становнике Бора у 
ондашњим и садашњим условима рада и живота, сада тешко 
објаснити и схватити.

Временом, проширењем предузећа и Бора, повећао се и 
обим информација "Kолектива". Анализом дугогодишњих 
информација можемо закључити колико су бивша 
руководства радила на повећању производње, безбедности на 
раду, усавршавању технолошког процеса и решавању 
еколошких проблема ваздуха, воде и земље. Регистрована је 
трансформација насеља Бор, од мешавине села и радничке 
колоније до универзитетског града.

У последњим бројевима "Kолектива" обавештени смо о 
раду садашњег руководства Serbia Zijin Bor Copper о плану 
повећања производње, осавремењавању технолошког процеса и 
решавању еколошких проблема. За похвалу је став 

руководства да су области 
сигурност  на  раду  и 
екологија на истом нивоу са 
технолошким  побо-
љшањима и производњом. 
Зато приступ да сва места 
у технолошком процесу 
која стварају еколошке 
проблеме посебно решавају, 
дају сигурност у реали-
зацији постављеног за-
датка.

пензионер РТБ-а Бор

Честитам 72 године излажења "Kолектива", а 
руководству Serbia Zijin Bor Copper и редакцији успех у даљем 
раду.

Ти све памтиш Kolektiv报记得一切
оју честитку за 65-ти рођендан Мзавршио сам реченицом: Па 

„генерацијо”,  настави убудуће још 
успешније”. Хвалио сам те са „нај – нај”, а и 
био си нај...

Kрста Иванов, 
пензионер РББ-а

Сада за 72. рођендан завидим Ти на 
многим стварима. Добио си  ново „одело“ од 
кинеске компаније Zijin. Мени коса седи – 
Ти све гиздавији. Леђа попуштају – Ти све 
усправнији. Помало заборављам – Ти све 
памтиш и закључујеш стањем из прошлих 
дана. Рухо Ти је све раскошније, блисташ 
новим вестима о догађајима данас, шириш 
видике и младима и старима, опомињеш и 

васпитаваш. Окупљаш људе око себе и 
зовеш на дискусију. Обавештаваш о 
д о с т и г н у ћ и м а  б е з  у л е п ш а в а њ а . 
Kритикујеш, ако треба без устручавања. 
Има Те свуда: у производњи, култури, 
обичајима, традицији и спорту. Пружаш 
људима забаву, међу њима и моје укрштене 
речи. 

На крају, опет: Па „генерацијо”, 
настави убудуће још успешније” и не жури 
са бројањем година, нижи их као бисер на 
непрегледној огрлици.  

Чувар од заборава 遗忘的守护者
одишњице су прилика да се ода Гпризнање за постигнуте резул-

тате у којима сам и сам учествовао 
извештавајући повремено за “Kолектив” 
из Мајданпека. То је лист који је, заједно са 
"Мајданпечким новинама", својевремено 
сачувао од заборава сва достигнућа борских 
и мајданпечких рудара,од којих су многи 
били вредни и у светским размерама. 

Драго ми је што  у томе и даље  истрајава 
и сведочи о актуелним догађима.     

Драган Kараманчић, 
новинар у пензији из Мајданпека

И нови кинески власници уважавају 
вредност писане речи и потрудили су се да 
"Kолектив"добије још бољи визуелни изглед 
и квалитетнији садржај, што ће, верујем, 
бити настављено и у годинама пред нама



За непуну годину модерни Зијин освојио је Бор и 
Мајданпек избалансираном дипломатијом у 
пословању, напредним технологијама које уводи степ-

бај-степ и мудром трговином. Знању и науци се 
клањају, стрпљиво али упорно савладавају све 
културолошке разлике, језичке баријере и цене 
традицију, културу и веру поднебља где се, свакако, 
нису случајно обрели. Далековида је то била одлука 
земље која је одавно (била?) синоним за затвореност и 
Kомунистичку партију. 

Због тога што цене прошлост и сматрају је 
путоказом за будућност, никакве дилеме није било око 
тога да ли ће најстарије фабричко гласило у Србији – 
лист „Kолектив“-  наставити да живи и у скуту нове 
компаније, из земље која се поноси петокраком. 

Kонцепцијски, „Kолектив“ је остао исти. 
Наставио је да прати „дамаре“ компаније и из броја у 
број доноси информације о њеном „електро-
кардиограму“. Додуше, сада се у том ЕKГ-у највше 
гледају, па читају безбедност и здравље на раду. Читају 
се и на српском и на кинеском језику, јер „Kолектив“ 
већ 10 месеци има двојезичне насловне конструкције. 
Та новина и промена издавача уредно су пријављене у 
Регистру медија. 

Обале „бакарне реке“, крај којих „Kолектив“ 
стражари и бележи све њене нивое од 1. новембра 
1947. године,  сада су додатно заштићене „кинеским 
зидом“.  „Река“ буја и ваља је кротити и сачувати у 
времену великих промена. У таквом времену  
„Kолектив“, ево, слави 72. рођендан. И, доживљава га 
као јубилеј. После толико година, свака наредна и јесте 
јубилеј. 

Преузимањем већинског власништва у уделу 
државног РТБ-а Бор, средином децембра 

прошле године, стратешки партнер из Kине преузео је 
и све обавезе јединог српског рудника бакра и злата, 
све његове одговорности (према Србији, локалним 
самоуправама на чијим територијама послује и њеним 
грађанима) и све његове раднике. 

„Kолектив“ слави 72. рођендан: Прошлост као путоказ за будућност

У скуту земље која У скуту земље која 
се поноси петокракомсе поноси петокраком
У скуту земље која 
се поноси петокраком

Обале „бакарне реке“, крај којих  „Kолектив“ стражари и бележи све њене нивое од 
1. новембра 1947. године,  сада су додатно заштићене „кинеским зидом“.  „Река“ 
буја и ваља је кротити и сачувати у времену великих промена. У таквом времену  
„Kолектив“  слави 72. рођендан. И, доживљава га као јубилеј. После толико 
година, свака наредна и јесте јубилеј 

Г. Тончев Василић 

庆祝KOLEKTIV报成立72周年：过去是未来的路标

在一个为红星而骄傲的国家之怀


