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“Звиждачи” скупили укупно 1.500 гласова 
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Бањалука - Независна листа “Сви за Бањалуку” и “Блок” 

доживјели су пропаст на протеклим локалним изборима, а сви 

њихови кандидати са обје листе освојили су заједно мање од 1.500 

гласова. 

Ниједан кандидат обје листе, према подацима ЦИК-а, није освојио више од 300 гласова.   

Независну листу “Сви за Бањалуку” чине кандидати, предводници грађанске иницијативе 

“Парк је наш”, која је протеклих мјесеци организовала “шетње” и звиждање улицама 

Бањалуке. 

Према подацима којима располаже Централна изборна комисија (ЦИК) БиХ, листа “Сви за 

Бањалуку” освојила је укупно 1.126 гласова Бањалучана, односно 1,75 одсто. 



Носилац листе за одборнике у Скупштини града Бранислав Рачић освојио је, на основу 

78,68 одсто обрађених бирачких мјеста, свега 268 гласова, што је за један мање од његовог 

колеге са листе Ренеа Рајковића. 

Идући у низу са ове листе, којег је подржао 231 бирач, јесте Дражен Милисављевић, 

слиједи Бранислав Вучић са освојених 197, Жељко Гајић 158, Милорад Лабус 140 и 

Борјана Ивић са 135 добијених гласова. 

“Незавидан” изборни резултат у Бањалуци постигао је и “Блок”, чија су три кандидата за 

одборнике заједно добила укупно 282 гласа Бањалучана. 

Највише гласова са ове листе освојио је Драшко Микановић -  159, слиједи Мирела 

Танасић са 78 гласова, те Aлександра Кресељ са свега 33 гласа. 

Бањалучани су тако наградили шетаче и звиждаче, који ће остати упамћени по 

“минирању” свих значајних културних догађаја у граду на Врбасу, од изложбе Саве 

Шумановића до “Тамбурица феста”, али и плашењу најмлађих на Конференцији беба. 

Предсједник Изборног штаба одбора ДНС-а у Бањалуци Боран Босанчић оцијенио је да је 

овај изборни резултат јасан доказ да је потребно направити разлику између листе за изборе 

и било које грађанске иницијативе. 

- Чим је групација људи окупљена око наводне грађанске иницијативе открила да има 

политички циљ, грађани то нису подржали - рекао је Босанчић. 

Слободан Поповић 

Онима који неће по добром резултату памтити протекле изборе је и потпредсједник СДП-а 

БиХ Слободан Поповић, такође активни шетач и звиждач, за којег је гласао свега 131 

Бањалучанин. 

Поповић је прије четири године на локалним изборима био кандидат СДП-а БиХ за 

градоначелника Бањалуке и у тој трци је освојио 3.561 глас. 

  

 


