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Dragocene
i pouzdane
informacije
Шездесет шест година је за човека
скоро цео животни век. За новине је то
доказ да су нашле своје верне читаоце, а за оне који их стварају да оно што
раде заиста вреди.
Наш и ваш „Колектив“ најбољи је доказ да не постоје мали и велики, локални и национални, већ да је врховни закон за све медије тачна и правовремена информација која
увек нађе пут до читалаца. Ваш основни задатак је да јавност информишете о свим актуелностима и дешавањима у Рударско-топионичарском басену Бор и ви га свих ових
година и деценија обављате са великим успехом. Једнако сте важни и за целу Тимочку
Крајину за коју је РТБ жила куцавица.
Упућујем вам искрене честитке за ваш празник, са жељом да трајете још дуго, дуго
година јер су информације које пружате драгоцене за све, од рудара на коповима до
сваког грађанина који жели поуздан податак на који се може ослонити.
Др Зорана Михајловић, министар енергетике,
развоја и заштите животне средине

High quallity

I wish to congratulate very warmly the newspaper Kolektiv for its 66th Anniversary! It is really
a great achievement which proves the high quality of its editorial and journalists and important
contribution to the community throughout these years. In fact I have been informed that it is the oldest
company newspaper, which managed to survive in Serbia.
Finland has been present in mining activities in Bor during many decades. At the moment two
Finnish companies, Outotec and Metso are involved in different development project. The new smelter
is one of them, which will have a huge positive impact in the environment and competitiveness of the
RTB. Finland and Finnish companies do want to be also in the future a partner in helping the mining
industry to be a sustainable engine for well being in Bor and also in
other parts of Serbia.
I wish Kolektiv many succesfull years to come for the enjoyment
and benefits of all its readers.
Pekka Orpana, Ambassador of Finland in Serbia

Visok kvalitet
Најпре желим да упутим топле честитке „Колективу“ поводом његовог 66. рођендана. То је заиста велико достигнуће које
говори о високом квалитету уредништва и новинара листа, али
и о његовој важности и доприносу локалној заједници током свих ових година. Тачније, обавештен сам да су то најстарије фабричке новине које су успеле да преживе у Србији.
Финска је у рударским активностима у Бору присутна деценијама, а тренутно су две наше
компаније, „Оутотек“ и „Мецо Минералс“, укључене у различите развојне пројекте у овом граду. Нова топионица је један од њих, а она ће имати немерљив позитиван ефекат на животну средину и конкурентност РТБ-а. Финска и финске компаније желе да и убудуће буду партнери и
помажу рударској индустрији како би она била одрживи покретач у Бору и у другим деловима
Србије.
„Колективу“ желим још много успешних година рада на задовољство и за добробит свих читалаца.
Пека Орпана, амбасадор Финске у Србији
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Претпостављам да је, као и у случају листа „Енергопројект“
који је управо прославио 50. рођендан, и гласило РТБ-а Бор
„Колектив“ мењало свој садржај и изглед у складу са променама у окружењу где живимо и радимо. Било је периода када
су ове новине биле примаран начин информисања запослених о дешавањима у фирми, али и медиј којим се утицало на
формирање мишљења и ставова запослених о догађајима унутар
фирме, нарочито у периоду самоуправљања.
Данас, када је запосленима и јавности на располагању знатно више информација о пословању
и актуелностима у фирми, гласила попут „Колектива“ представљају најбољи медиј у којем се могу
истаћи пословни успеси и доприноси појединаца и делова великог система какав је РТБ Бор, али
и значај развоја компаније за све грађане Бора, Борског округа, али и српске економије у целини.
Сматрам да ова врста гласила треба да опстане и да што актуелнијим информацијама и
богатијим садржајима одржи своју позицију у информативном простору. Тим пре што је РТБ
Бор носилац оздрављења рударења у Србији и представља стожер даљег развоја рударства и
технологија у Србији.
Надам се да ће и „Енергопројект“, као извођач локалних радова у пројекту реконструкције
топионице и изградње нове фабрике сумпорне киселине, почетком друге половине наредне године (када је у плану завршетак изградње овог еколошког пројекта), заслужити већи простор
у „Колективу“ и да ћемо заједно, упркос великим изазовима и пробелмима у реализацији ове
значајне инвестиције, истрајати и допринети да Бор буде здравије место за живот и рад, а РТБ
још успешнија српска компанија.
Честитам вам јубилеј којим се заиста можете поносити и желим вам да славите још много
рођендана.

Владимир Миловановић, генерални директор „Енергопројекта“

Visoka svest o
transparentnosti
Новинe, кao једно од средстава информисања, и поред велике
модернизације и начина за пласман информација, осталe су средство које трајно бележи успехе и падове, уложене напоре, историју,
поставља временску дистанцу и једном речју осликава компанију.
Оне физички остају да подсете на прошла времена, али и трајно бележе постојање људи и њихових напора.
Још једна успешна година, 66. годишњица, фабричких новина је иза вас.
Оснивање новине „Колектив“ и те 1947. године имало је за циљ информисање радника и
пословодства о учинцима, променама у организацији рада, циљевима пословне политике,
сарадњи са локалним, републичким и савезним структурама власти и већ тада се показивала
висока свест о потреби транспарентности.
“Колектив” је свих ових година био основ јавности пословне политике предузећа и свих одлука у реализацији њених циљева. До сваког запосленог могла је да дође корисна информација
за његов рад, безбедност и заштиту здравља на раду, као и за његов статус у предузећу. Оваквим приступом подизао се ниво одговорности запослених, па и оних који доносе важне одлуке
у предузећу и локалној заједници.
Пажња јавности јесте усмерена на информације које долазе из РТБ Бор Групе, како унутар
фирме, тако и на локалном и националном нивоу.
РТБ Бор Група је увек била узор по успешној пословној политици. Захваљујући и „Колективу“ и
његовом благовременом информисању многи су уважили и наградили предузеће за одлуке и дела
у развоју компаније, за друштвено одговорно пословање, али и сазнали за проблеме који вас прате.
Привредна комора Србије је упозната са пословањем РТБ Бор Групе и на основу информисања
преко вашег листа, па је ове године РТБ-у Бор доделила награду за успешан рад.
Честитам “Колекиву“ јубиларну 66. годину успешног постојања и желим вам да као и до сада
наставите на највишем професионалном нивоу да информишете запослене, менаџмент и привреду Републике Србије.

Раша Ристивојевић, потпредседник ПКС
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Razvoj u korak sa
op{tinom
Поводом 66. годишњице излажења листа „Колектив“, примите моје искрене честитке као најстарији
фабрички лист у бившој Југославији и Србији, али и
један од првих на Балкану.
Уредбом Владе СР Србије, 24. априла 1947. године, Бор је од радничког насеља постао градско.
Лист „Колектив“ се развијао упоредо са општином,
објављујући информације о производњи РТБ-а Бор,
али и из осталих области и активности у општини.
Кроз „Колектив“ је прошло много еминентних новинара, уредника и фоторепортера који
су оставили траг у информисању и захваљујући којима су формирана данашња средства
информисања у Бору. Желим вам да наставите успешно да радите и правовремено информишете суграђане.

Саша Вукадиновић, председник општине Бор

I prijateq i
saveznik
Моје дружење са „Колективом“, времешним дневником рударења на овим просторима, траје више од
четири деценије. Мислим да још нисам знао да читам
када је тај лист редовно почео да стиже у нашу кућу,
као уосталом у готово свако мајданпечко домаћинство,
доносећи занимљиве приче одраслима, а нама деци, посебно у то доба, вредне фотографије о моћној рударској
механизацији. Као и сваки Мајданпечанин одрастао сам
са причама о руднику и рударењу, а „Колектив“ је у том
смислу одувек био добар савезник.
Како сам, бирајући свој пут, изабрао рударство, наставило се и наше дружење јер је „Колектив“ увек био ту да понуди актуелне приче о рударским резултатима и подвизима, плановима,
најбољим радницима, међу којима је било доста оних које сам одлично познавао. Чак и у периоду када сам као члан менаџмента Рудника бакра Мајданпек био упућен у готово сва збивања,
имао сам жељу да погледам и прочитам како то изгледа са стране, из новинарске перспективе,
да сазнам и нешто ново. Јер, “Колектив” је лист у коме важно место имају и одређене стручне
теме из области рударства, металургије, индустрије. Теме које су овдашњем човеку блиске и
важне.
Са позиције на којој се тренутно налазим, “Колектив” је пријатељ и савезник. Реч је о листу који говори о резултатима нашег највећег предузећа, Рудника бакра Мајданпек. Свима је
позната јака веза између рудника и града. Јер, у РБМ-у ради око хиљаду становника општине
Мајданпек који од остварених зарада издржавају своје породице, што је по неким рачуницама сваки шести – седми становник општине. И због тога и због њиховог учешћа у приходима
буџета општине, радујемо се њиховим успесима и прижељкујемо боље резултате знајући да увек
када је добро било руднику, било је добро и грађанима Мајданпека и целе општине. Наравно,
жеља нам је да добру сарадњу учинимо још бољом, да заједно створимо услове где би развој рудника директно подстицао развој града, а развој града био и у интересу рудника, односно људи
који овде живе и раде. Искуство нас је научило да рударење и овај град морају и убудуће бити
заједно, на истој страни.

Дејан Вагнер, председник општине Мајданпек
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Objektivno
У овај град сам дошао далеке 1981. године
и први лист који сам прелиставао и читао био
је “Колектив”. Одмах су ми се допале те новине јер сам могао да сазнам информације о
РТБ-у, о привреди у источној Србији, о стању
у граду Бору, а налазио сам и чланке који су се
односили и на рад Техничког факултета.
Допадало ми се и то што су новинари
овог листа увек били присутни на важним
догађањима на факултету и што су стварно писали објективно. Постоји велики број
чланака у којима се писало о набавци нове
опреме за научна истраживања, о успеху наших студената, о истакнутим професорима и
њиховим резултатима, о посетама уважених
личности: познатих професора и истраживача из иностранства и домаћих институција, ректора и проректора Београдског универзитета у чијем саставу је и наш факултет.
Многи наши дипломирани инжењери раде у РТБ-у, а о њиховом раду често читам у
“Колективу”. Било је прича и о студентском животу и раду студената, мада, чини ми се,
недовољно. Можда би требало отворити сталну рубрику за студенте нашег факултета
где би се говорило о искуствима стеченим на стручној пракси у компанији РТБ Бор, као
и о другим питањима важним за студенте.
На крају, за све време сарадње са “Колективом” имам само позитивне утиске и
верујем да ће тако бити и у будућности. Срећан 66. рођендан.
Милан Антонијевић, декан Техничког факултета у Бору

Precizno, jasno, profesionalno
Редовни сам читалац вашег листа од 1987.
године када сам почео да радим у РТБ-у Бор.
И дан-данас са нестрпљењем очекујем нови
број. Начин на који извештавате – прецизно, јасно, професионално и, пре свега, правовремено – омогућава грађанима Бора и
радницима РТБ-а да буду упознати са свим
релевантним чињеницама које се тичу раста
и развоја ваше и наше велике компаније за
коју су нераскидиво везани суграђани и локална самоуправа.
Честитам вам 66. рођендан и желим много успеха у даљем раду.
Добрица Ђурић, председник Скупштине
општине Бор
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U o~ekivawu boqeg
sutra
Осам сати возом од Београда преко Ниша до Бора,
требало је да се пре четири и по деценије нађем у граду који се није видео од љутих облака магле ковитланих
октобарским ветром. Домаћини су ме тешили да је то
само топионички дим.
Годинама касније, када су већ и моја деца знала да
живе у граду бакра, први јутарњи поглед свих укућана
био је према топионичким димњацима, јер, како је говорио мој свекар, стари јамски рудар, добро је док дими
– биће бакра и пара. У то време, екологија је била непозната реч, али су се чинили напори да се дим што више
прочисти и у атмосферу оде што мање отровних материја. Нико ни у сну није могао да претпостави да оваква индустрија може бити чиста.
Данас, када већ трећа генерација моје породице стасава у овом граду, с радошћу очекујем
да проради нова металуршка линија и заустави даља загађења овог прелепог краја. Имала сам
привилегију да будем сведок израстања градића у леп савремен град, али и Басена Бор у рударско-металуршки гигант светских размера. Нажалост, и његовом назадовању које се срећом зауставило.
Поново гледам ведрија лица на улицама, децу која се радосно играју у новим вртићима и
парковима. Знам да још много треба да се учини како би се сви природни и људски потенцијали
искористили, али верујем да ће сваки нови дан изнедрити неког новог ентузијасту који ће бити
узор другима да се може и мора непрестано ићи напред.
А, ви драге колеге Колективци сте ту, као и претходних 66 година, да све то помно бележите и сведочите за генерације које долазе. Срећан вам рођендан, уз жељу да се на страницама нашег, не само РТБ-овог, већ и градског листа, што чешће нађу успеси, а ређе проблеми, као одраз
сигурнијег успона нашег краја.
Срећно!

Слободанка Ћосић, новинарка “Колектива” у пензији

Svedok basenskih
damara
И ова годишњица листа „Колектив“ само је нови поглед у једно трајање чији су темељи у генерацијском
разумевању да су писана реч и слика највернији траг о
људском трајању. „Колектив“ је управо сведок сталних
напора и тешкоћа где су дамари рудника одређивани да
се одржи и развија свеколики живот на овим просторима. Утолико овај фабрички лист и није само фабрички и РТБ-ов, баш као што је и РТБ уткан у сам живот
овдашњи.
У „Колективу“ сам написао и свој први новинарски текст као новинар-приправник, лист „Колектив“ читам и данас, а његовим новинарима
годишњицу честитам да једно трајање наставе и одрже.

Мр Драган Марјановић, први гл. и одг. уредник Телевизије Бор
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Шездесет шест година “Колектива”

Ka tre}em Boru"
"~istog neba

Од новог, “трећег Бора” чистог неба дели нас само година. Према најавама одговорних, 2014. у ово време почеће
пробе у новој топионици и фабрици сумпорне киселине.
Оне ће му после 110 година вратити небо какво је изгубио
1903. када су овде стопљени први груменови руде. Тај судбински преплет Бора-града и Рударско-топионичарског басена лист “Колектив” прати пуних 66 година. Генерације новинара, уредника и фоторепортера писале су и о оном првом, Бору из доба Француза, до краја
су испратиле живот “другог Бора”, а сада пишу о новом РТБ-у или “трећем Бору” како га недавно
назва др Милан Димитријевић, који је овде стигао као дечак још 1937. године. Сав тај живот и
рад у рудницима, металуршким погонима и граду, стао је у 2.239 бројева нашег листа.Трудећи се
да, пре свега, тематски шире захвати живот и рад у компанији, „Колектив” настоји да побољша
и свој изглед, као и да фотографијама каже више. Захваљујући интернету, он је данас видљив и на наше задовољство читан - са свих меридијана од наших исељеника, стручњака, пословних
партнера, младих људи који траже посао...
“Колектив” је најдуже писао о “другом Бору” и великом РТБ-у са 19 предузећа и 22.000 запослених, о његовом скоро тродеценијском расту, о почетку “пада” деведестих и поклекнућу
двехиљадите. Уз једину срећу што су пропала три покушаја његове потпуне приватизације, са
производњом сведеном на десетину некадашње, наставио је да тоне све до пре четири године када је Влада на чело Басена вратила људе који су водили његове делове и пре двехиљадите.
Поручујући летос у “Политици” да се из овог искустава Бора могу извући многе поуке,
овдашњи дипл. инж. рударства у пензији Ђока Стаменковић рече да су резултати које РТБ бележи последњих година у данашњој Србији - равни чуду! Очигледно да је искуством, знањем
и залагањем, садашње руководство зауставило уништење некадашњег гиганта, и уз подршку
државе и добрих цена бакра напредује у његовом препороду за нови век.
У РТБ-у се данас ради и гради заједно са познатим светским и домаћим компанијама.
Захваљујући динамичном опоравку петочлана редакција “Колектива” у прилици је да пише о
“трећем Бору”, наравно и Мајданпеку, у којима се након тешке деценије поново осетила снага комбината. Истина, садашњи РТБ нема више фабрике прераде бакра, већ га чини “срце”
некадашњег од четири предузећа са око 5.300 запослених. И таквог га чекају организационе
промене, док у производњи и процесној технологији оне увелико теку. Између два последња
рударска празника – како рече генерални директор Благоје Спасковски - рудне резерве РТБ-а
од 1,3 милијарде тона повећане су још за 50 - 60 милиона тона, а опремање рудника скоро је
завршено. Августа је на кривељски, а ових дана на коп “Церово” стигао још по један нови багер.
При крају је реконструкција кривељске флотације, а започета је и мајданпечке. Међутим, круна
целе обнове је реконструкција топионице после које ће Бор нестати као црна тачка са еколошке мапе Србије. Просек зарада од 71.000 динара даје сигурност житељима Бора и Мајданпека а
на њиховим улицама најбоље се може видети колико је РТБ и друштвено одговорна компанија.
Како је у РТБ-у просечна старост запослених 50, а просек стажа 36 година, моћне и скупе
машине у рудницима поверене су младим, образованим људима, а такви ће сутра и топионицу
водити ка новим тонама бакра. А, тона је у историји Басена било много. Откад се прикупљају
подаци до половине ове године откопано је више од 2,4 милијарде тона руде и јаловине и произведено 3,6 милиона тона катодног бакра из сопствених сировина (а преко 4,5 милиона тона
из укупно прерађених). Дато је и преко 156 тона злата и скоро 1.000 тона сребра. Ове бројке
које смо недавно чули од Мирјане Антић, заменика генералног директора РТБ-а за економска
питања, на понос су прошлим генерацијама, а узор садашњим и будућим. Посебно што је сваки
од производа који је изашао са марком РТБ Бор изузетно цењен у комерцијалним трансакцијама
широм света. Настојећи да професионално извештава о пословању компаније, при чему је често
извор другим гласилима, и “Колектив” се труди да чува то име и углед пословног система који је
стваран читав век и деценију више.

Љ. Алексић, главни уредник
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Veran istini i
~itaocima
„Колектив“, као најстарије фабричко гласило у Србији, успешан спој традиционалног и модерног новинарства, одувек је
знао да остане веродостојан и да буде зрели и објективни хроничар Рударско-топионичарског басена Бор. Идеал истинитог
и објективног информисања дубоко укорењен у душама оних
који га и дан-данас стварају, задатке им је одвајкада чинио тежим, а положај одговорнијим. Јер, није лако одржавати добар
рејтинг у турбулентним временима.
Без обзира на све, трајање „Колектива“ најбоља је потврда
професионалности и кредибилитета његових новинара. Проверене и прецизне информације увек су налазиле пут до читалаца, а „Колектив“ је захваљујући
њима остајао и опстајао као садржајан и информативан лист, са посебним местом и угледом у
српској штампи. Ни развој интернета и телевизије га није „појео“ јер нема тог сајта или било ког
другог електронског медија који може да надомести класичну новинску репортажу чијих десет
реченица у машти створи више слика него десет објектива камера. Чак и када су теме претежно привредне, а текстове „даве“ силни бројеви, једноставан, искрен и животан начин писања
који негују новинари „Колектива“, читаоца, као успут, лако увлачи у причу о производњи у руднику, дешавањима у флотацији, ремонту у топионици, истраживању у јами. О круцијалним
догађајима у РТБ-у извештавају на популаран начин, а свој утицај и тираж користе као и до сада
– за промоцију добрих вредности и резултата компаније, племенитих, вредних људи и дела.
„Колектив“ је ових дана примио мноштво честитки поводом 66. године од оснивања. Рођендан
су му честитали министри, амбасадори, председници општина, директори компанија са којима
РТБ сарађује, ликовни уметници, колеге. Јубилеји су и резервисани за евоцирање и свечани тон,

па су и честитке које је добио управо такве. Најдраже су, ипак, стигле од колега новинара. Дакле
од оних са којима је редакција листа на сталној вези по службеној дужности. Та „службена дужност“ одавно је, срећом, то престала да буде, а превладали су је колегијалност и пријатељство,
међусобно поштовање и уважавање. И то је оно на шта је редакција „Колектива“, као део басенске службе информисања, посебно поносна. Јер, добри односи са колегама новинарима, вештина комуникације са њима и медијска заступљеност компаније (пожељно за џабе), предуслови су
успешности сектора „односи с јавношћу“ у ма којој фирми. Број објављених вести, репортажа,
пи-ар текстова, фотографија о РТБ-у најбоље говори о томе да ли су „Колектив“ и служба РТБ-а
за односе с јавношћу, као два у један, успели да одговоре повереним им задацима.
Свим представницима државних институција, организација и појединцима, нашим верним
читаоцима и колегама најлепше се захваљујемо за указано поверење. Трудићемо се и даље да
оправдавамо вредност и чувамо изузетну традицију којом се мало који медиј може похвалити.

Горица Тончев Василић, руководилац Службе за односе с јавношћу
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Istrajni i vredni
„Сваки успешан човек за ког сам чуо чинио је најбоље
што је могао у условима у којима се затекао – није
чекао следећу годину када ће чинити боље“ (Edgar
Howe)
Управо тако чините и ви – творци „Колектива“. И зато,
после 66 година, на дан вашег рођендана, са пуним правом
можете за себе рећи да сте УСПЕШНИ! Иза вас су године у којима сте вредно, упорно и професионално бележили хронику догађаја Рударско-топионичарског басена Бор.
Шездесет шест година међу којима је било и оних посебно тешких, када није било лако радити, а нарочито бити
хроничар догађаја. Међутим, ви сте истрајали, радили и
успели да дочекате време, као заслужену награду, у којем
са задовољством можете стварати нова издања пуна лепих
и позитивних прича.
Желим вам бар још оволико рођендана и да останете
увек исти – вредни и професионални.

Соња Каменковић, новинар Б92

Umesto ro|endanske torte
Будући да „Колектив” и ја у размаку од два дана
славимо рођендан и када томе додам Горицу, Љубишу,
Јасмину и Милета (драге и уважене колеге, поједини
ми бејаху и професори), као и многе друге уз које сам
учила овај најлепши посао на свету - више је него сигурно да редови који следе неће бити објективни. А,
како би и били када је “Колектив”, осим мојих матичних Мајданпечких, била прва новина у којој је
објављен текст са потписом мојих иницијала.
Елем, 66 година, више од 2.200 бројева које је исписало више од 50 новинара, осликала три фоторепортера, уређивало 14 уредника и пет техничких
уредника, више од 20 милиона примерака – бројке
су за респект. У тој шуми се, међутим, не види како
је “Колектив”, заједно са људима који су га стварали,
растао и био не само у погонима борског комбината
бакра, већ и на културним дешавањима, на заседањима општинских скупштина, спортским теренима, представљајући на неки начин очи и уши становника Бора и Мајданпека.
Новине са препознатљивим плавим логотипом одавно нису класично фабричко гласило, јер
и у штампаном и у интернет издању (наравно иде се у корак са временом и новим технологијама)
има и информација које излазе из фабричког круга, чиме се истовремено шири и круг читалаца. Уз
“Колектив” и новинаре “Колектива” стасавале су неке нове генерације новинара које данас
пишу за општинска, регионална и национална гласила. Пут од ручног и машинског слагања новина, клиширања фотографија, до овог данашњег дигиталног издања био је дуг и нимало лак,
јер су новине РТБ Бор преживљавале све успоне и падове ове компаније. Можда је зато и ова
рођенданска торта са 66 свећица (да ли због броја свећица и торта треба да буде већа) слађа и
укуснија од других.

Јелена Бујдић Кречковић, новинар “Данаса”
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Va`ni
Откад се бавим новинарством, а има
томе око три деценије, потпуно сам се
свикла да је нормално писати о другима. Било је, наравно, лепих и оних других вести, али је принцип остао исти.
Пишеш о другима за друге, уз неопходну дозу објективности, поштења и одговорности, колико год је то могуће уклопити у сопствено биће и карактер. Одјеке
и реаговања слушаш и сваки нови новинарски дан почињеш истим питањем:
Шта ће ме данас снаћи и како ћу се са тим
изазовом носити?
Овај угодни задатак, прошаран
задовољством, јер пишем о колегама
који разумеју шта значи стати иза својих речи, до извесне мере ми одузе снагу и стави пред
питања. Како им рећи да су ми небројено пута помогли, а да то не буде патетично и излизано,
како захвалити Горици, Љубиши, Јасмини, Милету за све стрпљење док смо од њих тражили
помоћ и то „сад и одмах“ јер је телевизија брутално нетолерантна према одлагању обавеза за
сутра или – мало сутра.
Можда је баш сад прилика кад је рођендан да смислим нешто посебно и тако вам јавим да
сте важни у мом свакодневном новинарском послу. Важни бар онолико колико је важан и РТБ
за своје окружење и ширу заједницу. Молим вас да наставите марљиво да бележите свакодневни живот у вашем Комбинату јер на тај начин, осим што сте хроничари РТБ-а, ви сте и поуздани
сарадници дописништва РТС-а у Бору.
Молила бих, ако је могуће, да рођендан обележимо испијањем једне кафице, али у миру, без
јурњаве на укључење или монтажу. Ко зна, можда је и то могуће. Уз честитке од целе екипе дописништва РТС-а желим вам људску обичну срећу. То је најважније.

Вања Чолић, уредник Дописништва РТС-а у Бору

Moderan mese~nik
prepoznatqivog stila
Чињеница да једно гласило предузећа
опстаје толико година довољно говори и о
њему и о предузећу које га је основало. Архивска грађа садржана у бројевима „Колектива“ претходних 65 година представља
прави историјски бисер, ризницу текстова и фотографија неопходних у сагледавању
историје града и компаније РТБ Бор.
Листајући бројеве „Колектива“ из прошлог века можемо да сазнамо више детаља
о Бору и Мајданпеку него из било које друге литературе са том тематиком. „Колектив“
је прошао кроз разне фазе друштвеног и политичког развоја Бора, баш као и РТБ, а тим
темпом мењала се и уређивачка политика. Данас је „Колектив“ модеран месечник са
препознатљивим стилом.
Саша Трифуновић, новинар агенције Бета
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Svedok vremena
“Колектив” излази пуних 66 година, а добрих 30
другујем са њим. Још из времена када сам радни однос засновао у “ИПМ-у Мајданпек”, који је тада био део велике
породице РТБ-а Бор, датира наше познанство и временом
израста у право пријатељство. Са страница тог листа сазнавао сам проверене информације о томе где су људи које
сам познавао, са којима сам радио, како се боримо са тешким условима, околностима, временима. Ко се како и када
успео да издигне из просечности, да оствари пажње вредан
резултат и времену у којем живи да лични печат.
Имао сам задовољство да са страница овог листа и други читају о неким мојим радовима и резултатима. Био сам
почаствован да пре готово две деценије у Ливници РТБ-а
Бор буде одливен споменик хероини из Првог светског
рата Милунки Савић који сам урадио.
И сада када радим у представништву “ИПМ-а
Мајданпек” у Београду, свако отварање новог броја “Колектива” за мене је сусрет са драгим људима, онима који се
боре да обележе своје време не допуштајући да оно обележи њих.
Због свега тога, због чињенице да су у свим временима, а за 66 година много се тога мењало,
успевали да буду у служби рада, радника, резултата и прогреса, мислим да овом верном сведоку
свих наших дешавања треба да припадну одређена признања. Зато, јер се она додељују за изузетне резултате, а „Колектив“ их постиже.
Срећно! Са задовољством трајали и дружили се још дуго!

Љубиша Манчић, дизајнер “Златаре Мајданпек”

Kreativan
tim
Иако у Бору нисам никада био, доста сам
сазнао о овом граду, његовим становницима и
догађајима кроз сарадњу са листом „Колектив“.
Креативан тим овог листа помогао ми је да на
један шаљив и безболан начин сликом упрем у
оно што свима смета, у оно, неморално, нечовечно. Наш заједнички успех је ако (под)смех који
изазива карикирање таквих догађаја у Бору бар
некога натера да промени своје поступке, па проба да учини живот лепшим и себи и другима. Ако
не, бар смо се слатко насмејали.
Све похвале за редакцију „Колектива“

Игор Крстић, дипломирани сликар
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Pratim
Kolektiv " od
" prvog broja
Поводом шездесет шесте годишњице изласка првог
броја цењеног листа „Колектив“, честитам редакцији
овај значајан датум. Првог новембра 1947. године када
се лист појавио престало је време добоша и добошара,
позивара и разгласне станице. Радници тадашњег Рудника бакра и топионице, данас РТБ-а, могу бити поносни што је њихова радна организација прва у привреди
ФНРЈ-а и НР Србије основала лист „Борски колектив“.
„Није лако из ништа створити нешто“, каже народна
мисао. Али, захваљујући упорном настојању управе предузећа и управе синдикалне подружнице Савеза рудара, лист је почео да излази. Редакција се налазила у некадашњој Француској касини тј. Радничком дому те Дому културе, на првом спрату (прве) зграде данашњег Техничког факултета. Но, није толико битно где је била редакција, колико његова програмска оријентација.
А, у њој пише: „Ми хоћемо да овај наш лист буде стварно гласило Бора, те због тога мора да до
детаља будемо упознати са радом сваког одељења, како у управи предузећа, тако и његовим продавницама и мензама, у јами, топионици, флотацији, електролизи, електричној централи и другим одељењима. „Борски колектив“ треба да буде у крајњој линији душа сваког одељења, сваке
радионице, сваке радне групе, па и сваког појединца“. Признаћете, нимало лаки задаци. Данас,
после 66 година излажења, основни концепт листа се и проширио и обогатио садржајима који
доприносе развоју, очувању природе, напретку ка будућности.
„Колектив“ пратим од првог броја, а како то и не би чинио један његов привржени сарадник. Поносан сам што сам то био током школовања и радног века. У првим годинама лист није
имао довољно новинара, па се ослањао на дописнике, волонтере и аматере. У периоду када су
уреднци листа били Драгош Жунић, Миодраг Ваљевић и в.д. Влада Вуксан, био сам дописникволонтер. Прилози су били из предузетних и градских средина, школства, спорта и културе.
Сарађивао сам у листу и када су уреднци били Момчило Станковић и Војкан Распоповић, као
и са новинарима Божом Милошевићем, Рајком Чукићем и Чедом Николићем. Са радног места
на коме сам се налазио заједно смо пропратили изградњу тзв. Друге фазе и Петог правца РТБ-а.
У листу су сарађивали и бројни директори, инжењери, научници, истраживачи, лекари, економисти, професори, правници, радници и др. На страницама 2.239 бројева, колико је до данас
изашло, остале су њихове речи и мисли као драгоцена грађа за историју, пивреду, економију,
права, развој, образовање, културу, спорт и друге делатности. „Колектив“ и његова друга издања као што су „Билтен“, часопис „Бакар“, едиција архивске грађе у 52 књиге намењене
истраживању о Борском руднику, као и друга документација, својеврсна су енциклопедија, драгоцена архива и уџбеник новинарства, а и значајно културно наслеђе.
Од стране скупштине општине Бор и Радничког савета РТБ-а био сам делегиран два мандата за председника Управног одбора листа „Колектив“ и часописа „Бакар“. Тада је уредник листа
био Мирослав Михајловић. За време директоровања Радослава Терзића, био сам председник
Управног одбора ШРИФ-а. Ако саберем време које сам провео као дописник, сарадник и председник органа управљања у ШРИФ-у, односно „Колективу“, могу рећи да се и данас, као пензионер, осећам и сматрам себе чланом ове угледне установе.
Издвајањем „Колектива“ из ШРИФ-а, са концептом заснованим на тесној и непоседној
сарадњи посленика новинарске речи са радницима, менаџментом, пословним, производним и
другим структурама Рударско-топионичарског басена, чини га сврсисходним. Приметно је да се
„Колектив“ садржајем уклопио у живот предузећа. Осим о производним резулатима, плановима
и програмима, развоју, своје читаоце обавештава о основама пословне политике, битним условима у којима се она остварује, њеним најважнијим циљевима, о материјалном и финасијском
стању, али и укупном положају производње бакра у свету, њеним перспективама, прогресу и др.
Време које је ова питања учинило интересантним у ствари је определило концепцију листа и
потврдило чињеницу да за оваквим гласилом постоји потреба.

Др Милан Димитријевић, руководилац РТБ-овог Сектора за развој кадрова и
образовање у пензији
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List interesantnog sadr`aja
Први број „Борског колектива” - органа Синдикалне подружнице савеза рудара и предузећа Рудници бакра и топионице Бор - изашао је 1. новембра 1947.
године. Од првог броја до данашњих
дана он је представљао значајно гласило
не само радних људи Басена већ и становника општине Бор, региона Тимочке Крајине и шире, посебно оних који
су заинтересовани за наш привредни и
свеукупни друштвени развој.
Поводом обележавања стогодиш
њице Борског рударства (1903-2003.), на
око седамстотина страна монографије
објављене 2005. године, приказан је
врло пластично свеукупни раст и развој
Борског рудника и РТБ-а Бор.
После ломова кроз које смо као
држава и друштво прошли (распад СФРЈ, увођење санкција, НАТО
бомбардовање, петооктобарски дога
ђаји и промена друштвено-економског и политичког система и три пута неуспешна продаја Басена) - требало је да прође више од осам година да нова власт схвати да без обезбеђивања кредита за изградњу нове топионице и фабрике сумпорне киселине, као и без улагања у геолошка
истраживања и набавку нове рударске и флотацијске опреме, није могуће значајније подићи
производњу бакра и користити расположиви потенцијал Басена. Добро је да је то време прошло,
па је ове године стодестогодишњица производње и прераде бакра обележена производњом бакра којом се остварује добит и граде нова топионица и фабрика сумпорне киселине.
Делујући у таквим условима „Колектив” је остао професионалан и квалитетан лист интересантног садржаја са разноврсним и свеобухватним темама. Зато је проглашаван за најбољи
предузетнички лист и био добитник многих друштвених признања.
Поздравом СРЕЋНО желим вам сретну 66. годишњицу излажења и успешан рад.

Павле Спасојевић, бивши руководилац у РТБ-у Бор
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