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Драги пријатељи, 
Искрене честитке за јубиларни рођендан 

гласила нашег рударског гиганта! 
Већ седам пуних деценија, на себи својствен 

начин пратите сваки успех, али и понеки пад 
компаније под чијим окриљем радите. Ветера-
ни сте у свом домену, а стандард које сте одав-
но поставили нисте, у складу са етиком своје 
професије, мењали до данашњих дана и то заслужује свако поштовање. 

Користим прилику да се у име Министарства рударства и енергетике и у своје 
лично име захвалим на уложеном труду и годинама које сте посветили праћењу 
рада Рударско-топионичарског басена Бор. Дубоко ценим професионализам, 
објективност, енергију и посвећеност опстанку листа „Колектив“.

Рударство у Србији јесте значајна привредна грана, која у свом сектору запо-
шлјава око 22.000 рудара, а исто толико породица директно је зависно управо од 
ове гране. Ви сте, као хроничари једног времена, успели да, правовременим из-
вештавањем, и надасве квалитетним и објективним текстовима нађете пут до “пу-
блике”, да очувате кредибилитет који сте годинама стицали и да смогнете снаге да 
крупним и сигурним кораком уђете у осму деценију постојања. 

Новим инвестицијама, а тиме и отварањем нових радних места, одговорном 
социјалном политиком, бољим условима рада, применом знања и нових техноло-
гија, Србија у рударству има светлу будућност. Вама желим да, као верни пратилац 
РТБ-а, искуством и знањем наставите још много година да нас информишете и да 
заједно са компанијом растете и нижете успехе! Срећно! 

Aлексанар Анић,  Минисар руарсва и енереике 

Поштоване колегинице и колеге из листа „Колектив“. 
Честитамо вам 70. рођендан! Није велики број медија 
који се могу похвалити седамдесетогодишњом тради-
цијом. „Колектив“ је свих ових година успешно представљао глас запослених, оних 
који креирају садашњост и будућност Басена Бор. Желимо да тако остане. Чести-
тамо вам јубилеј и желимо да још дуго трајете и успешно се носите са свим изазо-
вима! Уружење новинара Србије 
 Влаимир Раомировић, ресеник и Нино Брајовић, енерални секреар

Желим вам да са истом упорношћу и истрај-
ношћу наставите да извештавате о дешавањи-
ма из компаније и градова у којима послујете, 
као што то већ чините пуних 70 година. Срећан 
вам рођендан и немојте посустaти пред изазо-
вима са којима се будете суочавали, па да зајед-
но прославимо и 100 рођендан. 

Влаан Вукосављевић, минисар кулуре и информисања  

Nastavite sa istom 
uporno{}u

Novinarski standard 
za po{tovawe

Glas zaposlenih
Поштоване колегинице и колеге из листа „Колектив“. 
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И годинама, и големим искуством, и новинарским 
опусом ветеран, лист Рударско-топионичарског басе-
на Бор „Колектив“ првог новембра напунио је 70 лета. 
Закорачио је у осму деценију кораком и еланом мла-
дића јер из године у годину изгледа све боље и одлич-
но носи своје године. 

Никад таблоидна самоуслуга, никад агресиван 
гонич на сензације, „Колектив“ је свих ових година 
остао хроничар и врсни тумач успеха и падова ком-
паније у чијем је скуту. Још те 1947. године поставио 
је стандарде којима је и дан-данас веран. Да чува тра-
дицију, да буде реалан посматрач, поштен оцењивач, 
достојанствен саговорник. Да партијском неутрално-
шћу а демократском ширином чува образ новинарске 
професије и о(п)стане бренд међу компанијским ме-
дијима.

У временима, вуненим и злим, „Колектив“ свих ових година и деценија чува 
компанијски и свој утицај и држи до онога што је у данашњем новинарству де-
валвирало. Одолева изазову сензационализма, објективно преноси само прове-
рене информације и зато га сви сматрају озбиљним и новинама од поверења, вер-
ником истине, рудником информација из рудника.

Кратком и јасном реченицом, као врховним критеријумом професије, његови 
новинари извештавају, информишу, коментаришу или праве репортаже из ком-
паније или градова у којима она послује, свесни да само добар текст тражи и про-
налази читаоца. Тај тестамент генерације новинара које су прошле кроз редак-
цију „Колектива“ успева да се поштује и примењује и данас, упркос хаотичном 
медијском амбијенту и агресивној таблоидизацији и медија и друштва. 

Иако се суштински за његова живота, од 1. новембра 1947. године до данас, 
мало тога променило, треба рећи да је до сада одштампано 2.286 бројева у тиражу 
од преко 22 милиона примерака. Написано је више од 260.000 новинарских тек-
стова илустрованих са око 26.000 фотографија. 

Г. Тончев Василић, руковоилац Службе информисања РТБ-а Бор

^uvar novinarskog obraza

Pisani trag 
rudnika i grada
Већ 70 година вредни новинари листа “Колектив” 

бележе развој рударења у Бору и живот града кроз на-
предак РТБ-а Бор. Приче које надахњују и прате, како 
развој рудника, тако и развој града, остају траг у вре-

мену захваљујући писаним редовима рударског “Колектива”. Лист који кроз дугу 
традицију немерљиво доприноси очувању писане речи, лист који одолева времену 
и одржава континуитет, лист који вредне руке рудара узимају кад одложе рудар-
ске бушилице, лист који стиже до свих домова рударских породица, лист који оп-
стаје и данас негује сарадњу са грађанима Бора. Уз жељу да редакција доживи још 
много јубилеја, а “Колектив” још дуго задржи свој значај, честитам вам 70 година 
успешног постојања.

Виоје Аамовић, ресеник СО Бор
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Обраћам Ти се као живом бићу јер се дру-
жимо више деценија. Имала сам привилегију 
да неколико пута будем Твој сарадник, а Ти 
хроничар мог рада у РТБ Бор....

Са задовољством и посебним пошто-
вањем честитам јубиларних седамдесет годи-
на постојања првом фабричком листу у бив-
шој Југославији. Како то и данас лепо звучи 
нама носталгичарима!

Лист „Колектив“ је редовно пратио све 
развојне фазе и резултате некадашњег великог РТБ Бор као и садашњег који оп-
стаје и ради већ 114 година. На страницама, фотографијама и у архиви листа са-
чувани су од заборава бројни догађаји и прегаоци, почев од ударника и рекорде-
ра са некадашње агломерације до садашњих руковалаца савременим рударским 
машинама и флотацијским и металуршким постројењима где је „све на дугме“...

Лист, „Колектив“ је заједно са нама запосленима дочекао и то забележио и чи-
сто небо над Бором и изградњу нових металуршких постројења, што представља 
прави „драгуљ у круни“ укупних резултата РТБ Бор.

Без обзира на дуг век листа, он није стар. Сада је не само квалитетан по садр-
жају, већ и лепо уређен и доступан читаоцима у Србији и шире. Желим да се то 
настави и убудуће.

Поводом јубилеја упућујем честитке садашњој редакцији и новинарима „Ко-
лектива“, уз дубоко поштовање за све некадашње уреднике, новинаре и сарадни-
ке листа. Срећно и да трајете и у наредном периоду!

Мирјана Анић, заменик енерално ирекора РТБ-а за економска иања

Da trajete sa RTB-om

Po{tovanom listu 
,,Kolektiv "
жимо више деценија. Имала сам привилегију 

Редакцијо,
Срећан вам рођендан! Није мала ствар 

живети седам деценија. То су и за човека оз-
биљне године, а камоли за новине. Нарочито 
у овим електронским и сајбер временима у 
којима се информације смењују и размењују 
на „клик“.

„Колектив“ траје чак и у том медијском 
хаосу и није подлегао савременим методама 
привлачења читалаца. Он је своје читаоце 
„купио“ одавно. Од радника и сељака, до ди-

ректора и министара. „Купио“ их је новинарским професионализмом и квалите-
том информисања. Као веродостојан и добро илустрован извор најновијих вести 
из РТБ-а, „Колектив“ је управо такав и извор информација генерацијама професи-
оналаца у рударству и металургији Србије. Јер, први је „проговорио“ у граду бакра и 
(п)остао зачетник јавног информисања, а ненаметљива доступност обезбедила му 
је кључну улогу у историји борског новинарства. 

Године иза вас сведок су поверења, али су и гаранција традиционалних вредно-
сти и промоције потенцијала којима располаже РТБ. 

Упућујем вам искрене честитке, са жељом да трајете као и РТБ и останете 
најпрофесионалнији штампани привредни лист у региону и веродостојни хрони-
чар компаније. 

Блаоје Сасковски, енерални ирекор РТБ-а Бор
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Покушајмо макар на трен да замислимо 1947. 
годину у којој се родио „Колектив“. Било је то ју-
начко време још увек свежих ратних рана, револу-
ционарних промена, надреалног ентузијазма, по-
жртвовања у обнови, формирања РТБ-а у потпуно 
новим условима, јавног и културног живота са до 
тада невиђеном динамиком. Зато је одлука да се по-
крене лист који ће то све забележити далеко зна-
чајнија од тада актуелне потребе за информисањем 
радника РТБ-а и грађана Бора о текућем животу.

Самоуправни систем уведен 1950. налази у „Ко-
лективу“ незаменљив терен за афирмацију учешћа 
обичних људи у функционисању система. Парола да 
је радни човек наше највеће богатство на страни-
цама „Колектива“ се одсликава ликовима радника, 
инжењера, уметника, сељака, државника... Ту су 
тоне и кубици, испуњење планова, нови пројекти... 
Ту су развојне фазе, прва 1961. коју отвара председник Тито, друга 1971., отварање рудни-
ка Мајданпек, Кривељ, отварање нове топионице, фабрике ђубрива у Прахову и посебно 
фабрика за прераду бакра и индустријске зоне на Седмом километру...

Тако је Бор израстао од рударског, у индустријски комплекс, а формирање Факулте-
та и Института 1961. поставило је темељ научном и образовном капацитету који је само 

наставак напора радне акције за 
изградњу средње техничке шко-
ле коју је на својим страницама 
забележио „Колектив“.

Пошто је „Колектив“ сведок 
времена, а времена се мењају 
и на боље и на горе, требало би 
данас поново прелистатавати 
његове стране да се подсетимо 
тешких времена санкција, еко-
номске блокаде, нафтног ембар-
га, рата... Све те мере спољног 
притиска на нашу земљу биле су 
усмерене баш на такве фирме ка-

кав је РТБ коме су потребне велике количине енергената и приступ светском тржишту за 
извоз бакра, увоз опреме и делова. Циљ је био сломити таква предузећа и тако сломити 
економију Србије. Одрицања су била огромна, али није сломљен ни РТБ ни Србија. То све 
се може прочитати на странама „Колектива“ из тог времена.

Није то само историја, то је признање људима преко чијих је леђа буквално прошао 
тај ваљак, а они се нису дали и сачували су предузеће за добро будућих генерација. Зато 
су ликови људи и текстови „Колектива“ мерило времена и мерило унутрашње снаге ове 
средине која је гарант будућност маколико да је тешко.

Дошла су касније, после 2000. године, и тежа времена иако су услови привређивања 
били бољи. Пада производња, неуспешне приватизације, отпуштања радника али, читајте 
„Колектив“ - и то је прошло. 

Данас „Колектив“ пише о чистом ваздуху у Бору, први пут од 1903., о санираним дуго-
вима и новој топионичкој пећи, фабрици сумпорне киселине... Пише „Колектив“ и данас о 
тешкоћама, али сада пише и о плановима за будућност, о улагањима Владе Србије у опре-
му, о инвеститорима .... још је у Бору тешко али су то тешкоће на излазној страни кризе. 
Зато ће нам Колектив бити потребан и наредних 70 година да слика, да забележи, да се не 
заборави... 

Никола Шаиновић 

Vreme mereno 
,,Kolektivom" 

Драги „Колективе“,
Срећан Ти седамдесети рођендан. Ти си сведок 

бурног времена. На Твојим страницама је сачувано 
израстање Бора и РТБ-а из ратом опустошене ру-
дарске колоније у град и компанију светског гласа. 
Посебно је важно што су на Твојим страницама ове-
ковечени ликови људи који су буквално на својим 
леђима изнели тај развој. Тако си их Ти учинио веч-
но живим а њихово дело незаборавним.

Хвала Ти, желим Ти успешних наредних 70 годи-
на. 

СРЕЋНО!



Kolektiv 7
I najstariji i najboqi

Гласилом које непрекидно излази седам деценија морају 
бити поносни и задовољни пре свега они који су га све те године 
стварали. Али нешто од тог права припада свакако и онима који 
су обезбеђивали услове за толико његово трајање, па и онима 
који су га користили да би били боље обавештени и за толико 
богатији. Са једног другог становишта може се рећи да су ови 
последњи, дакле читаоци, они који су најважнији и којима при-
падају највеће заслуге.

 Више стицајем околности него мојим уделом, имао сам, у пе-
риоду који би се могао назвати средњим годинама „Колектива“,-
могућност да са осталим члановима редакције делим обавезу и задовољство у стварању његовог 
садржаја и облика. Нешто више од две године био сам главни и одговорни уредник у овом листу, 
а нешто више од две деценије један од оних који су бринули да он има све услове за излажење.

 Отуда је разумљиво што у овом јубилеју видим прилику да издвојим и објасним три најатри-
бута који морају бити додатак имену овог листа.

 „Колектив“ је најстарији, најдуговечнији и најчитанији фабрички лист у Србији ево већ се-
дам деценија, а у социјалистичкој Југославији свих година њеног постојања. Притом је важно 
нагласити да је фабричка штампа у времену од Другог светског рата до краја прошлог века била 
значајан део укупног система информисања, који је, опет, и за економске, и за политичке и за 
друштвене односе сматран веома важном претпоставком.

 Читаност „Колектива“ готово у читавом периоду његовог излажења чинила је од овог листа 
јавно гласило, док је највећи део фабричких листова био практично интерног карактера. За-
хваљујући програмској оријентацији и уређивачкој политици, а понајвише новинарском умећу 
оних који су га стварали, „Колектив“ је од самог почетка припадао кругу читалаца који је зна-
чајно шири од запослених и организацијама Басена Бор. Чак и кад су почеле излазити „Борске 
новости“, „Мајданпечке новине“, праховски „Радник“ и други листови, „Колектив“ је добар део 
свог тиража морао дисрибуирати ка читаоцима изван басенских радних организација. Лист је 
имао велики број претплатника из готово свих крајева Југославије, део тиража се редовно могао 
наћи на трафикама у градовима где су се налазиле веће организације Басена, а редовно је стизао 
и до свих републичких и савезних органа, до републичких и савезних руководстава друштве-
но – политичких организација, до привредних комора и великог броја пословних удружења и 
предузећа. Са великим бројем листова, поготову из Србије, „Колектив“ је имао међуредакцијску 
размену тиража.

 Помињем тираж „Колектива“ зато што се код нас усталила навика да се као доказ читаности 
неког листа узима његов тираж, а није мали број ни оних који по томе мере и његову вредност.

 Има, међутим, и оних који као доказ и једног и другог више уважавају реакције које изазове 
било у јавности, било у неким циљним круговима. А кад је о реакцијама реч, присећам се две 
помало анегдотске реакције Веселина Ђурановића, председника Савезног извршног већа. Он 
је у то време по функцији био на челу једног владиног одбора у чијој надлежности су биле све 
резерве минералних сировина и посебно све што се односило на нуклеарне сировине у земљи. 
У Басену Бор већ су биле започете припреме за отварање рудника у Великом Кривељу. Било је 
мало познато да су прва геолошка истраживања тог лежишта обављена још двадесетих година 
прошлог века за потребе државе Енглеске као концесионара. Извештај о резултатима тог истра-
живања пронашао је доктор Живко Аврамовски и Архиву Њ.В. краљице Енглеске прикупљајући 
грађу за своју књигу „Борски рудник и Трећи рајх“. „Колектив“ је на целој једној страни објавио 
један избор најзанимљивијих делова извештаја, међу којима су били и они са проценама вели-
чине лежишта, количине руде и садржаја бакра у њој. Реакцију председника СИВ – а изазвали су 
баш ти подаци јер је неко ко је припремао press clipping за председника превидео чињеницу да су 
подаци стари готово шездесет година.

 Друга реакција из истог кабинета дошла је након што је „Колектив“ објавио прилог нови-
нара Веселина Пешића о снабдевању праховске Индустрије хемијских производа фосфатом и 
Тогоа. У последњим редовима свог написа новинар је као узгред, навео и податак да фосфати из 
Тогоа садрже и одређени проценат урана, сугеришући, тобоже озбиљно, потребу да се размисли 
о производњи урана из тог концентрата. Некоме су ти редови личили на одавање државне тајне, 
па смо морали објашњавати да ни за кога у свету ко се бави нуклеарним сировинама није тајна 
шта садржи тогоански фосфат и шта је технолошки могуће искористити из њега.

Ех, каква су то времена била! Држава је мислила на све, а „Колектив“ никоме није 
дозвољавао да буде непримећен. Раослав Терзић

Гласилом које непрекидно излази седам деценија морају 
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„Колектив“ који држите у рукама или гледа-
те на сајту дочекао је, описао, испратио у пензију 
генерације рудара, геолога, флотера, металур-
га, инжењера - а и они нас, новинаре. Спушта-
ли смо се заједно на најдубље јамске хоризонте, 
пролазили кроз колекторе, пели се на дампере и 
багере, на кранове по халама и градилиштима, 
сликали како лију златне полуге и бакарне аноде, 
али и зној крај ливачких и анодних пећи, у запари 
електролизе и флотација, на етажама копова и 
прашини бушилица 700 метара под земљом. Ис-
праћали смо шлепере катода и жице, цеви и ли-
мова, киселине и плавог камена, бакарног пра-

ха... Дочекивали пословне партнере и стручњаке, банкаре и државнике, пратили 
градњу постројења за нова поколења, помагали бескућницима и болеснима... 

Бележили смо рекордне тонаже, читава насеља нових станова, бесплатна 
летовања и остале благодети које су ишле са бакром, златом и сребром, а онда 
драме и стрепње које су донели распад Југославије, ратови, санкције, инфлације, 
НАТО-бомбардовање, приватизације, односећи најбоље, остављајући дугове. 
Дуга низбрдица довела је комбинат на ивицу, али не новог копа, већ понора мо-
гуће пропасти. Залагање синдиката за транспарентност (прве) приватизације и 
беспарица купаца сачували су, срећом, оно што је преостало од првог таласа и 
тако спречили да се РТБ стропошта у таму историје. Од 2008. године, уз помоћ 
државе, он се одмиче од те трошне ивице, а „Колектив“ поново пише о бољем жи-
воту Борана и Мајданпечана. „Светла нису угашена“, изграђена је нова топионица, 
модернизоване су флотације, купљени нови камиони, багери и бушилице, а млади 
људи брзо свим тим овладали. „Колектив“ поново бележи да плата и регрес стижу 
„у дан“ и задовољство Борана што им деца најзад живе у граду чистијем од многих 
који немају индустрију! 

Али, пара за отварање нових рудника недостаје и поново се наговештавају 
„партнерства“. Како ће са њима „бакарна река“ даље тећи и да ли ће становници 
њених обала боље живети, остаје да се види и, надамо се, запише. Али, ако доско-
рашњи премијер, сада председник државе, каже да је РТБ нешто највредније што 
Србија има, рудари и металурзи, њихови синдикати, верују да се тражи, и да ће се 
наћи, добар пут. Руде има готово за још једно столеће, потребан је само „рецепт“ 
којим ће оба партнера бити задовољна да би „ортаклук“, ако је он у питању, по-
трајао. Уосталом, држава је последњих година показала не само добру вољу, већ и 
конкретну подршку, без које би Басену било јако тешко у мрежи дугова.

„Колектив“ ће, као и досад, пратити све о Басену и око њега са одговорима 
(бар) на пет основних новинарских питања, са дужном пажњом и мером, добрим 
фотографијама, настојећи и да не поквари утисак једног нашег дугогодишњег са-
радника „да никад није боље изгледао. А седам деценија листа који је стварало 70-
ак новинара, четири фоторепортера и 15-ак главних уредника нису само потврда 
да је он био потребан Басену, већ да су и они дорасли писању у новинама гиганта 
чији се извоз једно време мерио стотинама милиона долара и који је (у прећут-
ном такмичењу између „Трепче“, „Зенице“ и још неких југословенских предузећа) 
првог новембра 1947. први успео да изда свој лист као што је и у много чему био 
први, и једини - и некад, а верујемо и сутра.

 Љубиша Алексић, лавни уреник

O bakru, zlatu, qudima, 
decenijama!



Kolektiv 9

 Мислим да је значајно за сваки град да има гласило које 
се бави темама важним његовим грађанима, а „Колектив“ 
већ деценијама оправдава своје постојање и, рекао бих, да 
смо сви емотивно везани за њега, јер нема куће у којој се 
није са пажњом читао. Информације везане за РТБ наши 
суграђани иначе не би имали прилике да чују, осим рекла – казала верзије. Дакле, то је 
једна од важнијих улога листа „Колектив“, а десетак година уназад и сајта.

Оно што је мени значајно са места на коме се тренутно налазим, јесте приближавање 
тема које „Колектив“ обрађује младим људима, нашим ученицима који се школују за неке 
од профила потребним РТБ-у. Како они „живе“ на друштвеним мрежама, сајт је место где 
налазе информације које их интересују, везано за евентуално будуће запослење, послове 
којима ће се бавити.

Вратио бих се 25 година уназад, у време кад сам припремао свој дипломски рад, а 
када компјутери још увек нису били свима доступни. Вредни људи из „Колектива“ су ме 
примили и дозволили ми да користим њихове компјутере док су они на терену, однос-
но, на задацима ван канцеларије. Редакција „Колектива“ била је изузетно опремљена, али 
мене је, више од свега, фасцинирала љубав према послу коју су гајили ондашњи новинари. 
Знали су дуго да расправљају, листајући десетине речника, о томе коју ће реч употребити 
у неким прилозима, тако да она на најбољи могући начин дочара суштину читаоцу, а да 
текст разумеју апсолутно сви. Напетост пред излазак сваког новог броја, труд да све буде 
како треба, новинари у сваком тренутку спремни да буду на правом месту у право време, 
издвајали су борски „Колектив“ од многих југословенских часописа сличне тематике.

Опстати свих ових година и увек бити у центру збивања, нимало није лако, посебно 
сада, поред свих друштвених мрежа и појединаца са мобилним телефонима, који су данас 
медији за себе.

Волео бих да млади људи, ученици, пожеле и преузму иницијативу да, бар на неколико 
дана, буду са новинарима „Колектива“ и науче занат из прве руке. 

„Колективу“ желим да траје и буде оно што јесте - најбољи лист у својој бранши.
Влаимир Санковић, ирекор Техничке школе 

,,Kolektiv " prati {kolovawe 
mladih in`ewera

Putokaz mladima, 
uverqiv odraslima

 Мој први сусрет са ,,Колективoм“ био је још 1983. 
године у време студентских дана. Такође, 1988. године у 
овом листу објављен је мој први интервју као студента 
генерације на Техничком факултету у Бору за школску 
1987/1988. годину. То је уједно почетак наше дуге и плод-
не сарадње.

Технички факултет у Бору је ове године прославио 
педесет шест година свога рада. Kао центар стицања и 
трансфера знања, факултет је током вишедеценијског постојања омогућио квалитетну и 
савремену едукацију младих, доприневши укупном досадашњем економском развоју наше 
земље. У томе је од самог почетка имао значајну подршку Универзитета у Београду, Рудар-
ско-топиничарског басена Бор, Општине Бор и државе.

Новинари „Колектива“ увек су правовремено и објективно извештавали. Током свих 
ових година лист настоји да прати најзначајнија догађања на Техничком факултету у Бору: 
почетак наставе, свечану поделу диплома и индекса, прославе Дана факултета, организа-
цију научних конференција, промоцију доктора наука на Универзитету у Београду, посете 
наших студената погонима РТБ-а и друго.

Поводом седамдесете годишњице изласка првог броја листа „Колектив“, честитам вам 
у име запослених и студената Техничког факултета у Бору, као и у лично име, са жељом да 
будућа сарадња иде узлазном линијом. Срећно!

 Проф. р Наа Шрбац,  екан Техничко факулеа у Бору

године у време студентских дана. Такође, 1988. године у 

генерације на Техничком факултету у Бору за школску 
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Hronika rudarewa u Boru 

i Majdanpeku

Dru`ewe od po~etka 
radnog veka

„Колектив“ читам од 1981. године када сам 
у флотацији Рудника бакра Мајданпек почео 
да радим. Најпре, каква је била производња и 
каква је цена бакра, да бих знао каква ће бити 
плата, а најрадије читам старе приче, сведочан-
ства о томе како се некада радило и стварало, са 
осмехом и великим ентузијазмом одлазило на 
посао, радовало радним подвизима и заједнич-
ким успесима. С обзиром на то да је пуно вре-
мена прошло откако су „Мајданпечке новине“ 
престале да излазе, волео бих да на страницама 
„Колектива“ може да се прочита више инфор-
мација из Мајданпека. Да има прича о томе како 
људи живе у овој средини, како се ради и у другим предузећима, јер те информа-
ције некако баш недостају. 

Лично, од текстова у нашем компанијском листу, памтићу оне везано за вели-
ке догађаје у Руднику бакра Мајданпек, попут пуштања у рад нове флотације, али 
и када се на Новом злату радило пуним капацитетом и производило много.  

 Добрица Николић, сменски ословођа у Флоацији РБМ-а

 Цео свој радни век од 38 година провео сам у 
Руднику бакра Мајданпек. За то време РТБ Бор је 
морао да се бори са тешкоћама насталим након рас-
пада државе, да прође сложене изазове транзиције, 
био је на ивици опстанка услед отежаних услова по-
словања и изборивши се са свим тим, почео опет да 
ради профитабилно. Сва та турбулентна дешавања 
су забележена и у „Колективу“. И не само то, у њему 
је било довољно простора за сва битна дешавања у 
Бору и Мајданпеку која нису уско везана за посло-
вање РТБ-а. Увек је било места и за теме из области 
културе, науке, туризма и спорта. Мени су посебно 
драге рубрике „Из старог албума“ и „Прича „Колек-
тива“.

Овај периодични лист РТБ-а је својеврсна хро-
ника рударења у Бору и Мајданпеку 70 година испи-

сивана од стране ревносних новинара. На његовим страницама, у центру свих збивања 
увек су били рудари, као и радници осталих струка, пожртвовании вредни на својим рад-
ним местима. „Колектив“ је првенствено њима и намењен. Иначе, мене већина Мајданпе-
чана зна и као песника хаику поезије, али и познаваоца биљног света, љубитеља природе 
и заљубљеника у њене боје, посебно у средини у којој живим, у Мајданпеку. 

 Раован Живановић, РБМ

Dru`ewe od po~etka 
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Radnici su zadovoqni kad se 
vide u ,,Kolektivu"

Primerima najboqih 
podsticati ostale
Primerima najboqih 

 Главни сам пословођа одржавања тешких камиона на 
кривељском копу и могу рећи да „Колектив“ игра важну 
улогу код нас кад је реч о моралу радника. Многи од њих, 
када виде своју слику, изјаву или репортажу у „Колекти-
ву“, пуни су себе јер је запажен њихов труд, то виде њихо-
ви пријатељи, другари, породице. Драго им је када се нађу 
или кад их неко спомене у тој нашој новини коју редовно 
добијамо и која се чита. То је лист који показује, пре свега, 
„унутрашњост“ наше компаније, шта се дешава, како се ради, успехе и падове, значи - ре-
ално стање..

Чујем од колега, па би и моја сугестија била, да се испрати сваки наш подухват, поготово 
кад пребродимо неке лоше периоде, и да се месечно похвале појединци. Ови млађи, па и 
људи, да тако кажем из “позадине”, такође треба да се помену, да се подстакну. Јер, као што 
су нас некада учили у војсци да поштујемо и чувамо државу, тако је и са нашом фирмом. 
Похвала радника, одељења кад се пребаци план, кад се нешто успешно заврши, реши, може 
да буде само од користи. А, и та шира слика о свима нама, о копу или целом РББ-у, коју по-
времено испричају управник или неко од директора, добро нам дође да видимо где смо сви 
заједно, где добро иде, а где шкрипи, да ли смо постигли то што нам је циљ или нам се само 
чини, јер бројке на крају месеца кажу све. 

Пошто лист доста утиче на људе мислим да треба још дубље да уђе у одељења и она што 
раде и резултат неке групе или појединца пропрати сликом, причом, коментаром. Овде се 
не стаје дан и ноћ, дешавају се кварови и кад неку тежу хаварију успешно решимо, те људе 
треба представити, похвалити. Ја сам, иначе, био стипендиста РТБ-а Бор, а мој отац багери-
ста. Настрадао је у собраћајној несрећи 2000. године и ја сам га буквално заменио. Била су 
то много гора времена. Кад сам се запослио лист није био толико читан, нити је тако добро 
изгледао, али сад се сви хватају за њега, будно прате шта се дешава. 

 Драан Блаојевић,   лавни ословођа оржавања 
ешких камиона на кривељском коу

Ја сам возач тешких возила на површинском копу „Вели-
ки Кривељ“ од 2008. године. „Колектив“ читам од првих дана 
по запослењу и могу да кажем да ту налазим све што мислим 
да треба да се испрати у гиганту какав је наш Рударско-топи-
оничарски Басен Бор. Логично, мене најпре занима мој коп и 
најпре обраћам пажњу на информације о њему и са њега, као 
и из читавог Рудника бакра Бор, а онда погледам и шта има ново у Мајданпеку, на Церову, у 
Топионици, Сумпорној, Електролизи, али и у општини, у нашем граду... 

Кад је реч о копу могао бих да приметим да се из месеца у месец напредује што се тиче 
јаловине, руде, бакра у њој... Углавном смо у том добром правцу и мислим да о кривељском 
копу има довољно информација, а људи из других погона свакако боље знају како су они 
испраћени и заступљени. Могу рећи да се пише одмерено, као и да лист добро изгледа.

-Ако ме питате да ли бих додао још неку тему, волео бих да се сваког месеца појави ру-
брика, информација, о људима који су били најбољи, који су највише урадили. Нека се нађе 
у „Колективу“ онај ко је највише утоварио, ко је превезао највише тура, нека се види ко 
носи ту производњу. Тако би се одало признање најбољима, а подстакли и остали, из свих 
наших „ресора“ (возач, багериста, механичар, електричар...) да се потруде, да више ураде, 
па тако и зараде, а и да други сазнају да су вредни, да их у новинама виде њихова деца. 

 Немања Пијовић,  
 возач амера на кривељском коу
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Као ливац анода на одељењу рафинације у Топи-
оници бројим већ 40 година радног стажа (са бене-
фицијама), односно 35 календарских (најпре сам 20 
година радио на ватер-жакетној пећи, а 15 у одељењу 
пламене рафинације). Први пут сам почео да читам 
“Колектив” када сам се запослио 1984. године, мада 
је мој таст, који је радио у Ливници, доносио кући 
овај лист. “Колектив” редовно добијамо по одељењи-
ма, читамо га и веома ми се свиђа. Извештава он о 
свему, али суштина је да треба да се ради. Мени се 
дешавало да по шест-седам сати не излазим из лив-
не кабине у трећој смени. Било је и добрих и лоших 
дана, опасних ситуација (када се срушио свод на 
ватер-жакетној пећи), али све се издржало. И, што 
кажу људи, све у рок службе.

Из “Колектива” сазнајемо шта нас у будућности чека, шта даље не само код нас на ра-
финацији и у Топионици, већ у целом РТБ-у. Ми радници се информишемо путем тих но-
вина, нема шта ми се не допада. Драго ми је што се ова деца запошљавају, јер је са новом 
топионицом много боље што се тиче услова рада. И они редовно читају “Колектив” и, за-
хваљујући њему, сазнају и уче о великом другарству које је одувек красило топионичаре.

 Милан Сојимировић,  ливац аноа на оељењу рафинације у Тоионици 

Радим као бригадир, тачније сменски мајстор у 
одељењу рафинације у Топионици и већ имам 40 го-
дина стажа са бенефицијама. Кажем већ, јер се од-
лично сећам свог првог дана на послу (1984). Мој кум 
и ја коментарисали смо неке људе који су тада били 
пред пензијом: “Еј, куме, када ћемо ми то да дочека-
мо?” А, прошло је док трепнеш. 

Мој први сусрет са “Колективом” је био док сам 
још долазио на праксу током школовања у Рудар-
ско-металуршкој школи. Откад сам се запослио ре-
довно га читам, јер много тога сазнам што не чујем 
на локалним вестима и у државним медијима. Читају 
га све колеге, баш смо добро информисани. Ја сам 
посебно емотивно везан за “Колектив”, јер је забележио и део моје радне биографије. И 
данас љубоморно чувам ту пожутелу страницу од пре 35 година. Било је то када сам тек 
почињао – испод моје слике пише Слађан Стојменовић, млади ливац, крај анодне пећи 
у топионици бакра. “Тако је то на овим географским просторима већ више деценија. У 
било које доба године, обданице и ноћи. Човек и бакар чине нераздвојиво јединство. 
Непрекидно тече житка црвена лава која живот значи. И не само за више од 24 хиљаде 
басенских радника. Није лако радити крај бакарне реке и њене вреле текућине од 1.100 
Целзијуса. И овде се зарађује хлеб “са девет кора”. Али, с љубављу и поносом. Река ће до-
нети катоду чувене марке “Бор” – са четири деветке.” Када су ме тада сликали, прскали су 
ме водом да се види као да је зној. Очигледно је сниматељима било топло, па нису могли 
да чекају да се ја ознојим.

Са новом топионицом је супер. Не само да после 1988, 1989. и 1990. сада имамо највећу 
производњу, него и услови су куд и камо бољи. Драго ми је што су почели да се запошља-
вају млади који треба да нас замене, а било би добро да их буде и више. Треба још њих који 
ће нас да наследе, а ми смо ту да их обучимо и научимо да сутрадан буду добри мајстори 
као што смо смо ми имали старије колеге од којих сам много научио. Зато до пензије само 
осмех на лице и позитивна енергија нека зрачи из мене. 

 Слађан Сојменовић,  шеф смене у оељењу рафинације Тоионице 
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Чак три члана наше породице: млађа сестра Исмија, брат 
Сафет и ја зарађујемо хлеб у Електролизиној РЈ за производњу 
катодног бакра. Сестра и ја смо на истом радном месту - про-
изводња полазних катода и сечење ушица (од краја 2007), док 
брат ради на кацама. Иако смо једине жене у Електролитичкој 
рафинацији, када неко потражи Исмију и Љазиму наше колеге 
га погледају мало изненађено. Знају они наша права имена, али 
ваљда сви очекују да их питате за Бибу (Исмија) и Јазу. Почела 

сам да радим 1980. и са бенефицијама имам већ 39 година радног стажа. Цео свој радни век (најпре 
у Фабрици филмова и фотохемикалија, а потом у Електролитичкој рафинацији) провела сам у по-
гону и по сменама. 

Док сестра и ја нисмо ту дошле, на машини за паковање су радили само мушкарци, па смо нас 
две прве “пробиле лед”. Међутим, жене су секле ушице и пре нашег доласка. Паковање полазних 
листова је напоран физички посао. На једно ногаре стане 270 катода, па је оно тешко око 1,5 тону. 
Дневно у једној смени правимо, у просеку, четири-пет ногара. Када је потребно, перем катоде во-
дом из шлафа, пуним цеви, па онда трчим на сечење ушица. И то је опасан, ризичан посао. Раније се 
дешавало да људи остану без прстију, па и руке уколико не воде рачуна. Зато, колико год да имаш 
проблема, мора да отвориш четворо очи и будеш концентрисан. Свиђа ми се што “Колектив” пише 
о свему томе, јер треба да се зна како се и овде тешко ради. 

Драго ми је што ме сматрају вредном, јер нисам одбила ниједан посао, што ме моји руководи-
оци хвале да сам добар и одговоран радник. Никада нисам закаснила на посао. Волим да радим са 
младима, да се са њима договарам, да им дам неки савет било о послу или приватним проблемима. 
А, они слушају, како ме већ ко зове, њихову тетку или мама Јазу. Срећна сам због тога што могу да 
се уклопим у њихово друштво и да их разумем. 

 Љазима Имери, раник на роизвоњи олазних каоа у Елекролизи 

 У Електролизи радим од 1986. (12 година сам био на кацама у ра-
финацији, а од 1987. сам на стоваришту као везивач катодног бакра). 
Отежавајућа је околност што морамо да радимо застарелом опремом 
и технологијом. Осим у текуће одржавање опреме, овде се годинама 
мало улагало. “Срце” електролитичке рафинације је производња по-
лазне катоде на Оутокупму, у жаргону званој финској машини, која 
потиче из 80-их година прошлог века. Максималним пожртвовањем 
служби одржавања, али и свих из погона, она и данас функционише 
без већих проблема. Са друге стране, све послове морамо да обављамо ручно, на “о-рук”, што је, по-
ред савремених технологија, апсурдно у 21. веку. Сваки радник је драгоцен и одмах се осети његово 
одсуство, уколико се евентуално повреди или разболи. Моје колеге су заиста добри, пожртвовани, 
труде се да штеде, почев од електричне енергије, која је овде основни енергент, па до потрошног 
материјала. Људи схватају како све то иде из наших џепова. Исплате зарада су на време и задовољ-
ни смо тиме.

У Електролизи су људи сада оптерећенији, њихов ефективни рад је много већи, јер морају да 
обављају више послова. Организација не може много да се промени, али наши руководиоци по-
кушавају то да надоместе тако што стално разговарају са нама, објашњавају нам ситуацију, колеге 
смо у правом смислу те речи, без обзира на то који посао обављамо. Трудимо се да будемо прави 
колектив где свако свакоме помаже. Овде су радна и технолошка дисциплина одувек биле на висо-
ком нивоу.

“Колектив” бележи све то и читам га редовно. Значи нам много, пошто знамо шта се дешава у 
Електролизи, али не и, на пример, на Површинском копу у Кривељу или у Јами. Сазнајемо доста 
информација које нам нису доступне, како бисмо били обавештени шта се збива у другим деловима 
РТБ-а. Када отворим “Колектив” прво погледам слике и наслове, па остало прочитам натенане. За 
сада је све у реду и не бих ништа мењао.   Драуин Мушић,  везивач каоно бакра
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Редакција “Колектива”, прецизније Служба за одно-
се са јавношћу РТБ-а, за потребе годишњег извештаја о 
реализацији Пројекта модернизације топионице и из-
градње нове фабрике сумпорне киселине у Бору канад-
ској EDC банци припрема годишњи преглед новинских 
написа и прилога објављених у локалним и националним 
електронским и штампаним медијима, посвећених овом 
пројекту, али и пословним и развојним плановима РТБ-а, 
подршци Владе Републике Србије стабилизацији стања у 
Басену, заштити животне средине, примени ISO стандар-
да и доприносу Басена, као друштвено одговорне ком-
паније, напретку локалне заједнице. О великој медијској 
пажњи коју изазива комбинат бакра речито говоре пода-

ци да је лани укупно 1.923 наслова објављено и емитовано на стотинак веб сајтова, те-
левизијских станица, као и у локалним и дневним новинама који често чак и преузимају 
наше текстове и фотографије.

Седам деценија трају напори “Колектива” да предузеће које га је изнедрило овековечи 
на новинским страницама, најпре у олову, а потом и савременијим техникама. Басен Бор 
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 одно-
сима 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 ек-
стерној 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 све-
жа 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 допринети успешнијем 
пословању и очувању угледа компаније. А, све зарад незаборава свега што су РТБ и бројне 
генерације прегалаца, као трајни печат оставили овом крају и целој земљи. Али, и зарад 
будућих генерација које ће на овим просторима тек да зарађују мукотрпни рударски хлеб 
“са седам кора” и да наставе да причају причу о једном граду бакра у брдовитој источној 
Србији. Јасмина Санојевић, новинар-уреник “Колекива” 

Јубилеј Вашег и нашег листа - 70 година по-
стојања и рада - за похвалу је и вредан поштовања. 
Толико трајање значи да је вредело, да се ценило и 
веровало ономе што је чинило садржај написаних 
страна. Некада је био само фабрички лист, онда је 
израстао у модеран коме се верује, на чији се нови 
број са задовољством чека и који се чита.

„Колектив“ пише о раду наше комапније, прати 
рад њених органа и упознаје запослене и грађане с 
тим. Чује се и глас нас синдикалаца, представника запослених, што је за мене јако важно. 
Синдикално чланство се и на тај начин информише о томе шта ми радимо на заштити 
њихових права, на побољшању услова за рад и живот, како њих самих, тако и њихових 
породица.

Желим да јубилеја буде још, да овај лист траје.
Драан Алексић, члан УО РТБ-а и 

ресеник Самосално синикаа Маично реузећа
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Синдикат Независност ТИР-а честита 70. рођендан 
радничком листу “Колектив” и уредницима овог листа 
са жељом да још траје. За “Колектив” се слободно може 
рећи да је раднички времеплов који је забележио све бит-
не догађаје о РТБ-у од 1. новембра 1947. године до данас. 
Пратио је и писао о нашем Басену и када је у економском 
погледу био најјачи и најслабији, о неуспелим покушајима 
приватизације, о успесима и подвизима радника, синди-
калним активностима, пратио политичке догађаје од зна-
чаја за Басен, а притом позитивном енергијом и оптимиз-
мом награђивао верне читаоце.

Са олакшањем можемо истаћи да “Колектив” свој 70. рођендан и јубилеј први пут слави 
у бољим еколошким условима, са новом и савременом топионицом, али и повољном ценом 
бакра која поново прелази 7.000 долара по тони, што је одлична вест не само за нас у Басену, 
већ и за економију Србије. Велики је успех 70 година сачувати “Колектив” – бренд РТБ-а. 
Још једном честитке и срећно!

Драан Јанкуцић, ресеник Синикаа Независнос ТИР-а

„Колектив“ и после 70 година излажења заузима веома 
важну улогу у информисању како запослених, тако и шире 
јавности о свим успесима, малобројним неуспесима, домети-
ма појединаца и плановима за будућност. Будући да је прошло 
време зборовања и састанчења као некадашњих видова ин-
формисања запослених, редовно излажење листа компаније 
добило је још важнију улогу да текстуално и сликом предста-
ви реално стање у свим деловима компаније. Вишедеценијско 
постојање листа „Колектив“ је потврда квалитетног инфор-
мисања што ми запослени изузетно ценимо и поштујемо, уз сву захвалност свима који су 
дали и дају свој допринос да наш „Колектив“ и даље живи. 

 Горан Анић, ресеник Самосално синикаа РБМ-а

Пуних седам деценија лист “Колектив”, на обострано за-
довољство, сарађује са синдикатима РТБ-а. Своју програмску 
шему уредио је тако да сви догађаји који су везани за компа-
нију и њену производњу буду адекватно и на време испраће-
ни. Лист је у потпуности стављен у службу радника, а ретко 
које предузеће може да се похвали својим листом који има 
толико успешних година иза себе. 

Желим вам, у име чланова Синдиката и у своје лично име, 
срећну годишњицу, са жељом да још дуго трајете и на вама 
својствен и квалитетан начин информишете јавност о циље-
вима и напретку РТБ-а Бор. 

Горан Јовановић, ресеник ССМС ЈСО РТБ Бор 

довољство, сарађује са синдикатима РТБ-а. Своју програмску 
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Од својих 70 година „Колектив“ је пуних 56 
и лист запослених у Руднику бакра Мајданпек. 
За то време, сликом и речју, верно је пратио сва 
дешавања, почев од одлука о оснивању и година 
обнове рудника, подизања његових погона и по-
четка производње, до бројних радних подвига и 
победа, успеха и падова.

Међу запосленима у Руднику бакра 
Мајданпек „Колектив“ се види као гласило које 
своје године зна да носи. У свакој прилици је на 
висини задатка, његове су информације одмере-
не и проверене. На сваком месту где се за оп-
станак, функционисање и будући рад бију важне 

битке, „Колектив“ је пратио јунаке тог и свог времена, спремношћу да похвалама 
правих људи и вредности подигне мотивацију других, да им се у добру придруже, 
да заједно, као колектив буду бољи. На страницама „Колектива“ исписиване су 
приче о онима који су добијали битке са тропским врућинама и сибирским зима-
ма, били јачи и издржљивији од незапамћених невремена. Ту су и приче о људској 
хуманости, о пословичној рударској солидарности, о храбрости, јер већина запо-
слених у Руднику бакра Мајданпек припада тој категорији. Нису прећуткивани 
ни они тужни догађаји који се, нажалост, дешавају, са жељом да их уопште не 
буде. Вођен само чињеницама, а не нагађањима, „Колектив“ је својим читаоцима 
о свему нудио аргументовану причу. Они то знају и умеју да цене.

Како су Мајданпек град и рудник веома повезани, толико да је тешко разлу-
чити где завршава једно и почиње друго, „Колектив“ је важан и за информисање 
општине Мајданпек. Пошто су давно престале да излазе „Мајданпечке новине“, 
ту празнину и глад за информацијама из сопствене средине у штампаним медији-
ма, редовним извештавањем са најзначајнијих скупова и догађаја - толи „Колек-
тив“. Да остане записано, да би се памтило. Јер, има шта, а и треба.

Силвија Вукашиновић, оисник из Мајанека

‘’Колектив’’, Лист рударско-топионичарског ба-
сена Бор је од свог оснивања заузео значајно место 
у извештавању о културним догађањима у општини 
Бор, а посебно из Музеја рударства и металургије. 
Листајући одавно пожутеле странице првих бројева 
видимо да новинари „Колектива“ од самих почетака 
прате веома педантно, ангажовано и стручно истра-
живачку, изложбену, едукативну и другу делатност 
Музеја од његовог оснивања до данашњих дана.

 Више новинара је томе допринело. Неки нису 
потписивали своје веома битне текстове, неки су стављали само иницијале попут Љ.Г. 
неки само презимена: од С. Јевтића и Ј. Станојевић, до Љ. Алексића.

 Музеј рударства и металургије је веома захвалан на доприносу који је „Колектив“ за 
седам деценија остварио како би за будуће генерације сачувао сва збивања у његовој бо-
гатој ликовној продукцији. Почев од Галерије Музеја, преко истраживачке делатности ар-
хеолошких и етнолошких локалитета овога краја, до историјских и истраживања из исто-
рије уметности, а посебно Уметничке колоније ‘’Бакар’’ и техничке баштине. 

 Срећана годишњица!
Драана Ињаовић, в. . ирекора Музеја РиМ
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„Колектив“ сам почео да читам чим сам почео да 
радим, а то је био почетак давне 1962. године. Направио 
сам паузу само током служења војног рока и службовања у 
Румунији. Нажалост, ни сада га редовно не добијам, 
али ми по примерак повремено донесу Вукашин Обре-
новић, Михајло Андраш или Градимир Трбојевић, када 
сврате. Читам све, а са посебном пажњом текстове из 
Рудника бакра Мајданпек и општине. То ми је извор 
информисања, уз редовно читање „Политике“, телеви-
зијске програме и посете пријатеља, пензионера.

 У свим фазама развоја РТБ-а Бор „Колектив“ је 
било гласило спремно да све то испрати, у почетку, усмерено само на рударство и мета-
лургију, а касније када је са развојем производње дошло до изградње фабрика у Бору и 
Мајданпеку, па Зајечару, Прахову, било је потребе да се у условима изузетно динамичног 
рада и развоја и тај део испрати. Из „Колектива“ је могло да се види шта се и како ради, а 
места је било и за приче о људима који су ту радили. 

Важан је период функционисања „Југобакра“ у којем су, уз РТБ Бор, били и прерађивачи 
бакра из Севојна, Прокупља, Јагодине, Новог Сада, Загреба, Марибора. Они су на простору 
ондашње државе чинили својеврстан конзорцијум у социјалистичком самоуправном си-
стему, великог извозника, који је знатно доприносио спољнотрговинском билансу тадашње 
земље, а о чему је на страницама „Колектива“ доста забележено.

-Наравно да ме највише интересује све што се дешава у РТБ Бору, то пратим као и до-
гађаје у Србији, јер привреду сам јако добро познавао, у Србији и ранијој Југославији. Радује 
ме обнављање производње у РТБ Бору, то што је изграђена нова топионица, фабрика сум-
порне киселине, што се повећава производња, што су, на срећу, и цене бакра сада скочиле, 
па РТБ Бор може да измирује све своје обавезе, а ако овакав тренд потраје и да послује 
профитабилно. 

Љубиша Ванер, уооишњи ирекор РБМ-а, ензионер

Не знам да ли у нашој земљи постоји још неки 
лист који би се културолошки могао мерити са „Ко-
лективом”. Не само што већ 70 година прати судби-
ну Рударско-топионичарског басена Бор, већ пред-
ставља својеврсну историју земље Србије, града 
Бора и човека који у њему живи. Из „Колективом” 
писане историје можемо много научити о томе шта 
је и ко је био радник, каква су била његова интере-
совања и потребе, како су се, поред свих осталих, 
формирала и естетска гледишта радног човека. 
„Колектив” је и поучавао и васпитавао. За онога кога интересује историја индустријског 
наслеђа и радничке културе, овај лист је изузетно вредно штиво.

И у условима у којима данас постоји, „Колектив” се труди да буде и остане много више 
од гласила једног индустријског гиганта. Што је права реткост и драгоценост. Тим пре што 
је „Колектив” поново једини штампани информативни медиј у нашем граду.

Од свег срца желим да актуелне ситуације и најављиване својинске трансформације, 
донесу само квалитативно добро уређивачкој политици овог јединственог листа.

Весна Тешовић, ирекорица Нароне библиоеке у Бору
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Када сам почетком маја 1978. године дошао у редакцију „Колектива“, за со-
бом сам имао прилично новинарско искуство. Четири године сам био дописник 
зајечарског „Тимока“ из Бора, али први новинарски 
текст објавио сам управо у „Колективу“, листу моје 
младости и старости. У мају 1968. писао сам у “Ко-
лективу” о младим горанима и то на пола стране, што 
је с обзиром да је то био први текст, прилично велико 
признање. Касније сам, повремено, писао у „Колек-
тиву“, углавном о омладинским и спортским темама, 
а затим сам, сазревајући као новинар, писао и озбиљ-
није текстове. Сећам се реакције Божидара Мило-
шевића, једног од најпознатијих борских новинара, 

на мој текст Зашто се крече скретничарске кућице, у празничном, првомајском броју 
1973. године. Рекао ми је у ресторану хотела „Србија“ да само тако треба да наставим.

Први контакт са новинарима „Колектива“ имао сам у њиховој редакцији, која је у 
то време била смештена у „зеленој бараци“ (данас управа ТИР-а). Долазио сам повремено као омладински ак-
тивиста и, мало по мало, стицао и прва новинарска искуства. Крајем шездесетих година 20. века редакција се 
преселила у зграду старог комитета (потом Војног одсека). Фоторепортер Драгољуб Митић имао је лабораторију 
у њеном приземљу и добар део времена проводио сам тамо, увежбавајући умеће фотографа.

У редакцији су тада били изузетни новинари и веома добри људи, што је и био услов да “Колектив” буде 
добар лист. Главни уредник је био Драгош Жунић, који је дуго обављао ту дужност, а међу новинарима су били 

Рајко Чукић, касније новинар 
„Политике“, Десимир Миле-
новић, касније дописник „По-
литике експрес“, затим Војкан 
Распоповић, коме је право име 
било Миливоје, али из мени не-
познатих разлога потписивао 
се именом Војкан. Био је ту и 
Стеван Аничић, немирног духа, 
али врстан новинар и пријатељ, 
онда већ поменути Милоше-
вић који је касније, са Жунићем 
отишао у Београд, у лист за село 
„Задруга“.

Ту је био и Чедомир Нико-
лић, па каснији уредник Миле 
Михајловић, а секретарица ре-
дакције била је Радмила Нико-
лић. Технички уредник је био 
Иван Раичковић. Нешто кас-
није дошао је и Милан Стоја-
диновић Бас, одличан новинар 
и велики боем, а чини ми се да 
је кратко време ту био и Нико-
ла Булатовић, касније новинар 
Радија Нови Сад. У време мог 

доласка у “Колектив” главни уредник био је Радослав Терзић, који је дошао из “Борских новости”. Терзић ме 
је, практично и примио, мада сам већ имао решење за прелазак у Радио-Сокобању. Једноставно ми је рекао да 
сам борско дете и да ту треба и да останем. Нисам се много двоумио. Све у свему, друштво које је имало свој 

Милева Милентијевић, 
прва уредница

Стоје: Драго Раденковић, Драгош Жунић, Иван Раичковић, Милан Стојадиновић Бас, 
Дамир Икица, Аурика Милановић, Љиљана Голубовић и Мирко Доброта. Чуче: Милан 
Попивода, Бора Андрејић, Љубиша Илић, Мирослав Михајловић, Радица Николић и 

Драгољуб Митић
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новинарски имиџ, а касније смо и ми новинари широм 
Србије били препознавани по чувеној „борској новинар-
ској школи“.

Можда би још требало да поменем да сам у прелому 
„Колектива“ учествовао још у време када сам био хоно-
рарни сарадник.

На прелом у Штампарију „Бакар“ ишли су сви чланови 
редакције, на челу са Иваном Раичковићем и Драгошем 
Жунићем. Тада није било офсет технике, већ само оловна 
слова, које је најпре требало излити, а затим напаковати 
у оловне ступце зависно од ознаке на рукопису.

Процес прелома трајао је, понекад, и до раних вечерњих сати. После тога, зна се. Дружење у кафани „Рудар“, 
која је била на удару. И иначе, кафане су у животу новинара имале посебно место. У хотелу “Србија” су одржавани 
и редакцијски састанци, не по правилу, али су имали посебну драж.

Када би такав радни састанак био завршен, као „слободни стрелци“ остајали су Божа Милошевић, Рајко Чу-
кић, Деско Миленовић, Иван Раичковић, Драгош Жунић и моја маленкост. У таквом друштву сте морали да нау-
чите све што је могло: и новинарство, и боемију, и духовитост. Алкохол није конзумирао једино Иван Раичковић, 
али је волео да буде део тог веселог друштва. Био сам добар ученик. 

Али, доста простора сам посветио људима у „Колективу”, тек колико је потребно за упознавање.
Кључна реч у овом тексту је “Колектив”, најста-

рији предузетни лист у Србији. У ствари, ако ме 
сећење не вара у Србији је једино “Политика” почела 
да излази пре “Колектива”, рачунајући само новине 
које још живе.

Дакле, прошло је пуних седамдесет година од пр-
вог броја Колектива.То је читав људски живот, са том 
разликом што ће “Колектив” бити жив и у наредним 
деценијама, све док живи РТБ Бор. Можда је једно 
кратко време било неких дилема везаних за опстанак 
листа, али је надвладала реалност и сазнање да, јед-
ноставно, Басен Бор не може без свог листа, готово 
у истој мери колико “Колектив” не може без Басена 
Бор.

Не постоји град у Србији чију историју можете прочитати на длану, у једном даху, као што је Бор.
Рачунамо, наравно, само време од 1947. године до данашњих дана. Не постоји догађаји у Бору, у том вре-

менском распону, из културе, спорта, здравства, изградње, живота у селима, посете значајних личности, па чак 
и криминални случајеви, које “Колектив” није забележио. Све док, у марту 1971. године, нису почеле да излазе 
“Борске новости”. Пре тог догађаја у „Колективу” је излазио подлистак, у сваком другом броју, посвећен искљу-
чиво комуналним темама, а и после је овај лист објављивао све значајније догађаје везане за општину.

Написао сам књигу „Бор у 500 слика“, у којој се говори о свим важним догађајима од новембра 1947. и ништа 
не бих могао без „Колектива“. Забележен је и најмањи, најбезначајнији детаљ из живота града, што љубав према 
Бору може да чини још већом. Можда би „Колектив“ у електронском издању (у последњих десетак година он се и 
прави) требало да прочитају сви Борани. Схватили би у каквом, заправо, граду живе и то би им давало разлога за 
додатни понос. Једном сам рекао и увек понављам да Борани, заправо, не знају какво благо представља овај лист. 
Осим што даје увид у рад Басена, његове широм отворене странице и широм отворени дух, говоре, пре свега, о 
животу радника и њихових породица.

Басен Бор и јесте отворена књига, која готово 115 година расте причајући садашњим и будућим генерацијама 
људи са ових блиских и даљих простора, причу о рударима и њиховим колегама широм Комбината. 

“Колектив” се ту случајно родио и, како рече велики Његош, имао се зашто и родити.
Мирослав Рауловић, члан реакције о 1978. оине

deceniji
Можда би још требало да поменем да сам у прелому 

Аутор ових редова (лево) са рударем Јаме

Редакција 
„Колектива” 

средином 
осамдесетих 

година
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Putovawe u pro{lost

Лист “Колектив” седамдесет година пише историју Рударско-топионичар-
ског басена Бор, града Бора, општине Бор, па и Тимочке Крајине. У бившој 
Југославији скоро свака фабрика имала је своје информативно гласило, и у то 
доба “Колектив” је био један од најбољих. Данас је уреднички, новинарски и 
технички сигурно најбољи фабрички лист у Србији. 

Давне 1969. године, по завршетку мог образовања у београдској Школи 
ученика у привреди, одсек камера - фотографија, враћам се у град мог де-
тињства и постајем стални члан редакције “Колектива”. Ту затичем елиту 
тадашњег југословенског новинарства. Главни и одговорни уредник био је 
Драгош Жунић, сјајан човек и одличан уредник. Ту упознајем једног великог 
интелектуалца, новинара, уредника и публицисту – Милана Стојадиновића 
Баса. Са њим се интензивно дружим. Често посећујемо ресторан тадашњег хо-
тела “Европа”, јер кафана нам је тада била “интернет”, ту смо црпли важне теме 
за “Колектив”. Бас је новинарство знао “у прсте”, ја сам само слушао и упијао као сунђер. У редакцији је било још одличних 
новинара: Мирослав Михајловић, касније главни и одговорни уредник, Момчило Станковић, главни и одговорни уредник 
часописа “Бакар”, Чеда Николић, Божидар Милошевић, Стева Аничић, технички уредник био је Ива Раичковић, а Драгољуб 
Митић фоторепотер. Данас, нажалост, ове колеге више нису међу нама, а вредни су помена.

Како смо тада радили? Имали смо сталне пропуснице за све погоне РТБ-а, са радницима правили репортаже и снима-
ли их за њихов “Колектив”. Посећивали смо тамо где раде и за наш лист доносили репортаже, фоторепортаже, портрете 
радника... Чак смо снимали репортаже о радничким породицама. Пратили смо сва дешавања, од политике, па до спорта. У 
то време РФК “Бор” је играо у Првој лиги Југославије, па сам снимао и њихове фудбалске мечеве са Динамом из Загреба, 
Железничаром из Сарајева, ОФК Београдом. 

Велику захвалност дугујем листу “Колектив” за моју сниматељску каријеру која траје безмало пола века. Била је веома 
богата и успешна. Имао сам 17 самосталних изложби уметничке фотографије у свим градовима Тимочке Крајине, Београду 
и другим градовима широм Југославије. Добитник сам многобројних награда, а најдража ми је медаља рада за фоторепор-
тажу “Јосип Броз Тито у Тимочкој Крајини”.

“Колективу” честитам јубилеј, јер ретко који фабрички лист може да се похвали оваквим јубилејом, а колегама који 
данас стварају овај лист желим да још дуго издају “Колектив”.

Бајрам Салијевић, ТВ снимаељ и фоореорер 

Дошао сам у Бор 1973. године. Долазак из Војводине у Бор значио је велику прекрет-
ницу у мом животу - све је било необично у новом граду и новом начину живота. Све, 
осим фотоапарата у рукама. Током радног века друговао сам са четири-пет њих, али ми 
је “никон” највише прирастао срцу. Са колегом Драгољубом Митићем сналазили смо се 
за негативе, папире, хемикалије. Преласком са црно-беле на колор-фотографију почела 
је нека друга прича. 

Сећам се када су нас једне зиме у Бучју краве извлачиле из снега, јер “фића” са ћела-
вим гумама није могао даље. Али, било је важно сачувати све што се догађало у РТБ-у, 
Бору, Мајданпеку, околним селима. За више од четири деценије надам се да сам успео 
да отргнем од заборава развој и путеве преображаја Басена и града бакра. Поменућу тек 
део: изградњу кривељске флотације, почетак рада копа “Церово”, реконструкцију Елек-
тролизе, ширење града... 

Колеге новинари бележили су текстом, а ми сликом. За све то време начинио сам 
сигурно преко стотину хиљада снимака. Када смо радили црно-беле фотографије, го-

дишње смо “пуцали” и по 150 филмова. Заиста је тешко издвојити најдраже слике – много их је на којима су овековечени 
детаљи из басенских погона, ликови радника, лепоте природе. Увек си имао прилику да видиш нешто ново, лепо, за своју 
душу. Сећам се када су ме први пут одвели на Дубашницу, Крњу јелу, кањон Злотске реке. За мене су све фотографије вредне 
и скупоцене, јер захваљујући њима можемо да кренемо на путовање у прошлост. 

Памтим и неке мање лепе, чак опасне ситуације. Када су градили нови, јужни флотацијски систем спуштали су нас доле у 
бурету исеченом на пола и закаченом на две сајле. Кажу ми да скочим, а до земље још не знам тачно колико метара и - пумпе! 
Ту је и пролазак кроз корито Борске реке када су се појавиле пукотине на зидовима тунела, испод кривељског колектора, ми-
нирање старог извозног система. О томе говоре изложбе фотографија о избеглицама, НАТО-бомбардовању, Борској реци 
од извора до увира. Оне нису тек избледеле слике већ значајан део културног наслеђа овог дела наше земље. И зато је важно 
да се сачува то богатство фотодокументације коју “Колектив” поседује, јер представља незаменљиву грађу за историју. 

Љубомир Марков, фоореорер “Колекива” у ензији 
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Нема их више. Момчила Станковића, Драгоша Жунића, Бо-
жидара Милошевића, Рајка Чукића, Десимира Миленовића, 
Мирослава Михајловића, Чедомира Николића, Милана Стоја-
диновића Баса и Радомира Ђурића. Међу живима више нису ни 
Драгољуб Митић, Иван Раичковић, Илија Телесковић, Славиша 
Петровић и Олга Николић. Не знам где су ни како су још неки из 
старе гарде, али ми је знано да Бајрам Салијевић, Мирослав Раду-
ловић, Љиљана Голубовић, Слободанка Ћосић, Нацка Николов, 
Љубомир Марков и моја маленкост троше пензионерске дане. 
Знам и да у некада најтиражнијој, најбољој, најпрестижнијој фа-
бричкој новини новинарски хлеб зарађују Јасмина Станојевић и 
Љубиша Алексић, из најмлађе гарде славног „Колектива“.

За свечаних, рођенданских датума мало се беседило о онима 
који су деценијама мукотрпно пунили и „кројили“ странице „Ко-
лектива“. Чинили су то на задовољство верних читалаца, који су сваког петка, док је „Колектив“ излазио 
недељно, нестрпљиво чекали омиљену новину. Моја подужа прича указује на помало заборављену „пар 
екселанс“ новинарску радионицу саздану од високих професионалаца и боема. На врата „Колектива“ 
закуцао сам првих првих дана 1971.Тада сам почео да савладавам новинарску абецеду и печем журна-
листички занат. Најјачи утисак на мене оставили су глодур Драгош Жунић, због неговања српског јези-
ка, чишћења и краћења написа, па најбољи новинар, уредник и редактор Божа Милошевић, као и аутор 

топлих људских прича, репортажа и 
бритких коментара Стева Аничић. 
Нешто ми се чини да је „Колектив“ 
пре доста лета био другачији, ори-
гиналнији, непоновљивији. Чачка-
ли су новинари тамо где је опасно, 
критичке стреле одапињали и према 
моћницима, истраживали опасан за-
бран и тако редом. 

Ако је већ прилика, да подсетим 
и на мој пут. После шестомесечног 
рада у редакцији у Бору, од 1973. до 
1988. био сам стални дописник „Ко-
лектива“ из Индустрије хемијских 
производа Прахово. Од 1988. до 1996. 

године живео сам и радио у Бору и из града бакра отишао као заменик главног и одговорног уредника 
„Колектива“. Селим се 1996. у Врање, где сам био стални дописник „Политике експрес“ из Пчињског 
округа. Пензионисан сам пре четири године и хонорарно пишем за „Блиц“ и „Ало“ са југа Србије.

Поносим се тиме што сам у „Колективу“ као приправник, потом дипломирани новинар и уредник 
провео 24 лета, калио се и учио животу. Посебице због тога што је „Колектив“ највернији хроничар све-
колике басенске збиље. Слава и хвала колегама који су овековечили „Колектив“, моју најдражу новину. 
Највише се обрадујем поштару у Врању када са „Колективом“ зазвони на врата. Увек су ми помешана 
осећања и сећање на време проведено у редакцији, поред култних рудокопа, топионичких димњака, 
„дампера“ и других басенских чуда и чудеса која живот значе. Док је Басена биће и „Колектива“. И об-
рнуто... Невоља је што су многе медијске куће на ивици понора. Сопственом и кривицом политичких 
и других олигархија, новинарство је спало на најниже гране. Срећом, „Колектив“ је и даље светионик 
српског предузетничког новинарства. 

Веселин Пешић, новинар у ензији

Део редакције „Колектива”из седамдесетих: Божидар Милошевић, Драгољуб 
Митић, Радица Николић, Чедомир Николић и Мирослав Михајловић
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i jubileja
 Лепо је бити врсник Колекива. Почели смо 

животе предимформбировске 1947, при чему 
моја маленкост четири месеца раније у односу на 
најстарије привредно гласило у благопочившој 
Југославији. Јула ове године, као седамдесетого-
дишњак, остварио сам додатни успех у животу – 
добио сам бесплатну карту у градском превозу, тек 
толико да се зна ко је старији бата. Кад год лист 
Басена обележава какав јубилеј, осећам се приви-
легованим као да се свечарење и на мене односи. 
При томе, признајем, новине су одмах по рођењу 
постале хроничар живота у граду бакра док је То-

пионица морала да сачека две деценије да металуршки техничар Јова почне са друштвено 
корисним радом. Читалац сам постао са десет година (све неки јубилеји, навршило се од 
тада шездесет лета), али су ствари одмах кренуле наопако: недељник сам читао од по-
следње стране јер су се ту налазили извештаји са спортских терена и распоред филмова у 
биоскопу Победа. Од привредних тема више ме је интересовало како се коњ Цветко, који 
вуче вагоне у јами, понаша за време заслуженог одмора него да ли је ремонт ватер-жакет-
не пећи завршен на време.

 Зближавање је добило на интензитету 1992. године (од тада су минуле 25 године, 
читалац ће се запитати сањари ли потписник овог јављања или су му стварно све годи-
не јубиларне), почео сам, у „комшилуку” спортске стране Колекива да пишем „Ситно 
дробљење“, колумну козерија. Уз благослов директора ШРИФ-а Радослава Терзића, ко-
лумну је пустио да живи Веселин Пешић, заменик главног и одговорног уредника јер је 
тог месеца главнокомандујући Славиша Петровић био на годишњем одмору. Већ за трећи 
број указала се могућност и потреба да ме Пешић посети у породичној кући. Уреднику 
сам показао личну библиотеку (четири хиљаде књига), пружио на увид деловодник у који 
свака позајмљена књига мора бити уписана пре него што пређе праг просторије са поли-
цама. Упознат је и са правилом, као у градској библиотеци, да је рок враћања позајмљене 
књиге 15 дана, а да је на прозору стално спуштена завеса како сунчеви зраци не би наш-
кодили здрављу књига.

 Након неколико дана, петак је био, дан када је Колекив премијерно наступао пред 
читаоцима а новинари давали себи предах, јер и они имају душу, зазвонио је телефон. В. 
Пешић: „Колега Стојадиновићу, био сам дописник низ година из Прахова. Добијао сам 
од редакције сваке године укоричене Колекиве, сада их имам петнаестак. У стану ми 
није лако за њих наћи место. Сматрам да је и за њихову будућност и за мене најбоље да их 
поклоним вама. А мени, ако затребају за неко писаније, знам кућни ред ваше библиотеке. 
Дођем код вас, изаберем то што ми је потребно, ви ме упишете у деловодник, моје је само 
да гледам у календар и не пробијем рок од петнаест дана. Имаћете једини трошак за гори-
во јер су томови Колекива у Прахову.“

 Договор је постигнут брзо, истог дана је реализован.
 Сада процењујем сопствени стамбени простор, ако једног дана породици постане 

тесно у две куће, имам задатак да пронађем новог библиотекара који уредно води књигу 
издатих књига.

 Сви читаоци који су се огласили у овом броју кумовали су слављенику са осећајем 
обавезе, али се тиме нису раздужили код папирнатог дугоживотног сведока времена. 
Увећали су свој дуг. Својевремено сам у хиландарској ризници држао у рукама књиге ста-
ре више векова, а нисам срео ни двовековног монаха. Измењаће се улоге, данас ми све-
дочимо о овом месечнику, а доћи ће време када ће он са својих страница потврђивати о 
нама. Имају непрегледно дуг списак читалаца који то више нису: Драго Чех, Божин Јова-
новић, Петар Мађаревић, Буда Гојковић, Риста Ристић, Ксенија Мићовић, Југослав Вејић, 
Павао Рајзнер, др Марко Пушеља, др Мирко Димитријевић, доктор Јудин, декан Гајић...

 Част је у Колекиву наћи се на овом списку, али ником се тамо не жури, сви би да 
регистрацију одложе „бар за још неку годину“.

 Мр Јован Г. Сојаиновић 
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Novinarski sto

У борском хотелу „Србија“ деценијама су одседали гости и свих контине-
ната: политичари, књижевници, новинари, сликари, музичари, спортисти, по-
словни људи, банкари, амбасадори. Мени су најинтересантнији Кенет Каунда, 
афрички борац против колонијализма, касније председник Замбије, Петер 
Хандке из Аустрије, данас један од највећих књижевника света и новинара. Хо-
тел је имао ресторан и велику салу. У тој тзв. великој сали, лево од улаза, нала-
зио се чувени „новинарски сто“. Пре 50-ак година за њим су седели новинари 
листа Колекив и без њихове дозволе, осим фоторепортера и техничког уред-
ника, нико није смео да седа. Конобари би упозорили госте: Не! То је „новинар-
ски сто“. Као матурант гимназије смео сам да седим у великој сали и тамо сам 
први пут видео како новинари Колекива „праве“, до појаве Борских новости, 
једини борски лист. На столу много папира, опушака и кафа, без алкохола. Чи-
тају текстове и тихо разговарају. 

Седамдесетих година „новинарски сто“ Колекива преселио се на седми 
спрат зграде општине, близу Радио Бора. Касније, установа ШРИФ добила је просторије у Дому културе, а 2002. 
Колекив се вратио у зграду генералне дирекције РТБ-а. Све остало: догађаји, историја града, Србије и света 
записано је, и фотографијама овековечено у Колекиву од првог броја, пре 70 година, када је коштао два динара.

 II
„Ја сам Јара Рибникар“ каже елегантна, љупка госпођа и прилази мом столу. Збуњен, поздрављам је: Ја сам 

Светислав, шеф протокола Општине Бор, другарице Рибникар“. Тада смо госпође ословљавали речју „другари-
це“. Гледа мој радни сто, а мене срамота. Сто неуредан, раз-
бацано разно чиновничко писаније и часопис „Нин“, „Јеж“, 
новине „Политика“ и лист „Колектив“. „Ваш сто личи на но-
винарски“ – рече она, а ја одахнух.

Прелистала је само „Колектив“. Кренули смо у обилазак 
Бора и околине. Пријала јој је шетња на Борском језеру, зе-
ленило, вода бистра, сунчан дан. Почетак лета 1979. године. 
причамо о свему, највише о поезији Јесењина, Мајаковског, 
Љермонтова, Тагоре, Бранка Миљковића, Црњанског, Ва-
ска Попе, о Данилу Кишу и мени драгој Исидори Данкан. 
Уживао сам. На тераси мотела „Металург“ прелистава и 
чита „Колектив“. Каже ми: „Ово нису фабричке новине, а 
теме и текстови скоро су књижевни. Новинари Колекива 
су писци. Лист има будућност“.

Враћамо се у Општину. Јара узима са мог стола „Поли-
тику“ и испод заглавља фамилије Рибникар пише посвету: 
„Диван дан, Светиславе. Хвала на дружењу. Јара Рибникар“. 
Лист „Колектив“ однела је у Београд.

 III
Године 1989. Александар Драгић Помежански, књижев-

ник и полиглота, сарадник „Колектива“ и ја враћамо се из посете братском граду Крезоу за Југославију. Дола-
зимо у Париз да у Културном центру Југославије (сада Српском културном центру) узмемо оригиналну траку 
филма Живојина Павловића „На путу за Катангу“. Филм је приказиван у Бургоњи и на филмским фестивалима 
у Монпељеу (Француска) и Сан Себастијану (Шпанија). Добио је похвале и признања. Филм је снимљен у Бору.

Пре одласка у наш културни центар обишли смо чувени центар за културу и уметност „Жорж Помпиду“, по-
знат као „Бобур“. Налази се близу нашег центра. Ја сам у „Бобуру“ узео са полице неке часописе и пропагандни 
материјал, а на полици поред француских часописа оставио сам „Колектив“, „Борске новости“ и књигу сценари-
сте Радоша Бајића „На путу за Катангу“. Саша се смеје. „Нека читају српски“, ноншалантно кажем Саши.

У нашем културном центру дочекује нас госпођа Оташевић. Јада се на лош однос Словенаца и Хрвата који 
раде у Центру, али и на лошу сарадњу са културним институцијама из Србије. Рекла је да је филм Жике Павловића 
вратио радост и понос нама из Србије.

Предам јој књигу „На путу за Катангу“, лист Колекив, Борске новоси и часопис Бакар. Кажем да је Радош 
пишући сценарио за филм користио текстове „Колектива“. Госпођа је оставила комплете на сто и захваљује. Њен 
сто је постао „новинарски сто“ Бора у Паризу. Редовно сам слао „Колектив“ Центру. Избио је рат, онда санкције. 
Мислим да данас Колекив има своје местоу Бобуру и Српском културном центру у Паризу. 

Срећан вам јубилеј и трајање!
Свеислав Ђурић, шеф роокола Ошине Бор у ензији

Редакцији листа „Колектив“
У име Друштва за неговање слободарских 

традиција Србије – Бор и Удружења потомака 
ратника ослободилачких ратова Србије 1912-
1918. године, честитам вам велики јубилеј – 70 
година излажења листа.

Овом приликом изражавамо захвалност 
новинарима, фоторепортерима и свима који су 
стварали или били део „Колектива“ свих ових 
деценија. 

Житељи Бора имају двоструку радост, јер је 
пре 70 година, 24. априла, Бор проглашен гра-
дом. О развоју града и Рударско-топионичар-
ског басена Бор, писао је, пише и писаће Ваш 
„Колектив“.

Хвала и желимо вам срећну будућност.
Свеислав Ђурић, пресеник Друшва  
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Redovi ispred ~ika 
Mikine trafike

Као да сам јутрос чуо из звучника разгласне ста-
нице у јутарњим вестима: “Обавештавају се радници 
и грађани Бора да је изашао први број листа “Колек-
тив”. Да, то је било давно, пре 70 година. Било је то 
велико и лепо изненађење и догађај за грађане Бора. 
Шта се дешавало у земљи могли смо да прочитамо у 
дневној штампи (ако смо до ње дошли) која је долази-
ла у недовољном броју и преко разгласне станице која 
нас је обавештавала и о догађајима у Бору. Онда је у 
Бору било неколико радио-апарата, и то у друштве-
ним организацијама. Да би слушао програм разгласне 
станице морао си, ако ниси становао у близини, да из-
ађеш на улицу и дођеш близу звучника. Са изласком 
“Колектива” престала је да ради разгласна станица.

Немам речи да опишем значај изласка “Колекти-
ва” за раднике и грађане Бора. То је било време које 

већина садашњих читалаца не може да разуме. Период ударништва, радних бригада и 
бонова за хлеб, месо, шећер и тачкица за одећу и обућу. Становало се у зградама без воде, 
мокрог чвора и централног грејања, често у диму. Једина разонода за младе био је био-
скоп и игранка суботом. Све је било подређено томе дати што више бакра и племенитих 
метала. 

Прва издања “Колектива” дељена су по погонима за раднике предузећа, а за грађане у 
онда јединој трафици преко пута Поште, где је после био споменик рудару. У трафици се, 
поред цигарета, дувана и шибица, једино продавала штампа. Ниједан примерак штампе 
није остао непродат. Они који су познавали чика Мику Анђелковића, који је сам радио у 
трафици, имали су прилику да дођу до “Колектива”. На дан изласка “Колектива” увек се 
у почетку стварао ред испред трафике. Запослени су имали увида о раду у погону где су 
радили, а мало о раду у осталом делу предузећа. Изласком “Колектива” то је отклоњено, 
јер су радници предузећа и грађани били обавештавани о раду и успесима погона у про-
изводњи и истакнутим радницима.

“Колектив” је времеплов развоја предузећа и града. Појавио се када је основна произ-
водња у предузећу била зависна од мануелног рада, са технологијом и опремом која је у 
том периоду била превазиђена у свету, и насељем као рударска колонија. Пратио је развој 
предузећа и у примени нових технологија и савремене опреме и у проширењу асортимана 
производа и области производње. Поједини прилози у којима су се износила мишљења 
о организацији рада и одржавању нове опреме утицало је на руководеће органе да орга-
низацију рада и одржавања прилагоде одговарајућим технолошким захтевима. Да није 
било “Колектива”, велики број запослених и грађана не би знао да су се у саставу РТБ-а 
налазила предузећа у 12 општина, две републике и једној покрајини. Прилозима у листу 
били смо упознати са радом свих делова предузећа.

Пратећи писање у “Колективу” по годинама подсећамо се и како је Бор од рударске 
колоније упоредо са развојем предузећа постепено постао савремено насеље – град. Ако 
изузмемо стару колонију, свуда су савремени станови и пратећи објекти и зеленило. Нема 
више оног сумпорастог дима који нас је гушио и уништавао биљни свет. Ова година ин-
тересантна је у вези прошлости – 150 година школства, 80 година школе “Вук Караџић” 
(прва школа изграђена због повећања броја деце породица досељених због рада у преду-
зећу) и 70 година “Колектива”. Бор је за 153 године од насеља у саставу општине Кривељ 
постао град са више основних, средњих школа и Факултетом, што је заслуга предузећа. 
Надам се да ће овај троструки јубилеј бити обележен на неки начин.

За многе који годинама читају “Колектив” он је део њиховог рада и живота. Придру-
жујем се честиткама поводом 70 година излажења “Колектива” са надом да се никада неће 
угасити. Захваљујем руководству РТБ-а на обезбеђењу излажења листа и Уредништву на 
обрађеним темама и обиму чланака.

Момчило Јовановић, ензионер РТБ-а
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Nagrade i 
priznawa

* Награда “Инжењер Шистек”
* Повеља Већа Савеза синдиката Србије
* Повеља ослобођења града
* Орден Републике са бронзаним венцем
* Октобарска награда Бора
* Велика повеља УНС и КНУПС
* Златна плакета Мајданпека
* Повеља Удружења новинара Србије
* Плакета Већа Савеза синдиката Србије  
* Повеља Капетан Миша Анастасијевић



Редакција „Колектива” и 
први уредници новембра 1987.

У редакцији листа 
2013. године

Драгољуб Митић

Од олова до сајта
Мирослав Михајловић, 

новинар и уредник, на терену




