
Поштоване чланице и чланови Градског одбора СНСД-а Бања Лука,

драге активисткиње и активисти, симпатизери, пријатељи!

Многи су говорили да је немогуће, сумњали су у спремност, одлучност

и снагу наше Градске организације СНСД-а Бања Лукa, да побиједимо

на изборима за Савјете мјесних заједница одржаним крајем фебруара.

Али не само да смо успјели већ смо побиједили на такав начин и

таквом снагом да смо у потпуности декласирали другу страну.

Доживјели су незапамћен дебакл, побиједили смо у 43 од 57 мјесних

заједница. 

Пораз супротне стране још је већи јер смо добили подршку већине

грађана у центру града, што се није очекивало. Није то крај добрим

вијестима. Њихови водећи чланови доживјели су потоп у дијеловима

града у којим живе, од својих комшија. 

Након ових избора посебно нас радују двије важне чињенице. Прва,

они немају већинску подршку грађана, та подршка припада нама,

Градској организацији СНСД-а Бања Лука, њеним политикама,

члановима, активистима и симпатизерима. Грађани су умјесто оних

који обмањују, лажу и не раде, одабрали оне за које знају да радимо, да

испуњавамо замисли и остварујемо велике амбиције, нас којима су

људи и њихове потребе на првом мјесту. Град чине људи! 

Друга чињеница. Успјех на овим изборима показује да смо се као

страначка организација успјели пресложити, консолидовати, ојачати

заједништво и кренути смјером нових успјеха. 

Честитам свима, поносан сам на вас!

Поздрављам вас ријечима нашег предсједника Милорада Додика који

је рекао: Ово је прва у низу наших заједничких побједа! 

ПОБЈЕДА
Билтен ГрО СНСД Бања Лука бр. 12
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„Поносан сам на 41 омладинца који су се нашли на листи "Наша Бања Лука" и који су

напорно и предано радили у својим мјесним заједницама али и ван њих и тако развили

једну конструктивну мрежу младих људи унутар које смо се сви повезали и радили као

једно. Резултати избора показују један изузетно завидан број чланова савјета мјесних

заједница из реда Младих СНСД-а Бања Лука, чак много више него што су оствариле неке

од политичких опција које су се нашле на листи. 

Наш циљ, али и наша примарна дужност је развијање и унапређивање сваке мјесне

заједнице у Бањој Луци и на томе ћемо истрајати. 

Хвала свима који су гласали за нас! Велико хвала и предсједнику Градског одбора СНСД-а,

др Влади Ђајићу на његовој подршци, преданом раду и несебичном одрицању, што нас је

својом енергијом и залагањем све покренуо како бисмо дали свој максимум да и на овим

изборима изађемо као побједници.“

„Резултати избора за Савјете мјесних заједница су најбољи показатељ нашег рада

и наше организације. Исход избора је показао да млади у СНСД-у не

функционишу само на ријечима и нагомиланим обећањима. Наша побједа је

наша одговорност према сваком ко нам је дао своје повјерење, није довео у питање

наш рад и наше намјере и дао нам шансу да радимо још одговорније и боље у

корист свих нас'', каже Немања Бабић, предсједник Актива младих СНСД-а Бања

Лука.

РЕЗУЛТАТИ ИЗБОРА СУ НАЈБОЉИ ПОКАЗАТЕЉ 

НАШЕГ РАДА

05 .03 .2022 .



Развој сваке Мјесне заједнице ће бити резултат наше побједе! Велику подршку у томе имамо

и од предсједника СНСД-а Милорада Додика. 

Грађани су на протеклим изборима стали у заштиту будућности од популизма. Од

обећања се не живи. Показали су да имамо исти циљ. Јака Бањалука је оно чему

тежимо, а грађани су то препознали и одабрали наше кандидате у укупно 44

мјесне заједнице. Хвала вам на повјерењу!

ОВО ЈЕ ВРИЈЕМЕ СВИХ НАС!
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Заједно у нове побједе!!!



Презадовољни смо изборима за Савјет мјесних заједница гдје је свих пет наших кандидата

СНСД-а убједљиво однијело побједу. Имали смо највећу излазност од свих мјесних

заједница на нивоу града 62% што говори о томе колико СНСД ужива подршку у

Љубачеву. Савјет МЗ сваке године у Градску управу достави план развоја Љубачева за

наредну годину као што смо урадили и за ову годину. Поред инфраструктурних пројеката

приоритети су и завршетак асфалтирања путних праваца за поједине дијелове МЗ,

изградња уличне расвјете, побољшање снабдевања електричне енергије, стављање у

функцију мјесне здравствене амбуланте. У мјесној заједници Љубачево под влашћу СНСД-а

асфалитирано је укупно 18 км путева, 7 км уличне расвјете, модернизована је водоводна

мрежа, изграђен је друштвени дом. Могу слободно да кажем, доласком нове власти у граду

све је утихнуло и сви пројекти су обустављени.У току протекле године нису одобрена

средства ни за један пројекат у Љубачеву. Доласком нове власти, са новим

градоначелником у граду Бањалука наступила је тотална небрига и маћехински односи за

нашу мјесну заједницу, али нећемо одустати од борбе за наше Љубачево.

Мјесна заједница Љубачево - Раденко Вујасин

ЧЛАНОВИ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА О ПРОТЕКЛИМ

ИЗБОРИМА
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Мјесна заједница Горња Пискавица - Горан Кнежевић

На протеклим изборима за Савјете мјесних заједница остврили смо најбољи резултат од

1998. године. Добили смо дупло већи резултат у односу на противкандидате, а иза свега

тога стоји тимски рад. Имамо пет чланова савјета по листи, од којих три припадају СНСД-у.

Сви имамо исти циљ а то је модернизација наше Горње Пискавице.

Нажалост, сарадњу са градом скоро и да немамо и градска власт није показала

заинтересованост за развој Горње Пискавице. Наша нада су Републичке институције и наш

СНСД. Имамо и листу приоритета. Проширење водоснабдевања за поједина насеља,

модернизација некатегорисаних путева за насељене засеоке са пуно дјеце. На нашој листи је

и расвјета за насеља у којима је нема, проширење главног пута од Шешића до Бањаца, али

и насипање и санација макадамских путева.



Резултатима избора за Савјете мјесних заједница смо и више него задовољни што се не би

могло рећи и за сарадњу са градском влашћу. У Борику има више проблема са којима се

грађани овог дијела града сусрећу. Неки од њих су недостатак паркинга, прекопотребна

модернизација саобраћајница и тротоара. Потребна нам је и боља комунална опрема и

редовно чишћење, одржавање и додатна јавна расвјета. Грађани су нам дали повјерење на

протеклим изборима па ћемо дати све од себе да се наведени проблеми што прије ријеше.

Мјесна заједница Борик 1 - Никола Дувњак

ЧЛАНОВИ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА О ПРОТЕКЛИМ

ИЗБОРИМА
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Резуптат коалиције на челу са СНСД у М3 Врбања гдје је састав чланова био шест из СНДС и

један и СП је на врхунском нивоу јер су грађани огромном већином гласова подршку дали за

свих седам чпанова коалиције. Сарадња са актуелном градском влашћу је на ниском нивоу,

на подручју МЗ Врбања није ништа урађено. Нису чак ни завршени пројекти дјечијег вртића

и канализације које је покренула бивша градска власт. 

За ову годину смо доставили низ приоритетних пројеката битних за нашу М3 међу којима су

завршетак дјечијег вртића, завршетак канализације, изградња тротоара од школе до насеља

3елени вир, изградња спортске дворане, дјечијег игралишта и теретане у природи, али и

уређење купалишта у Зеленом виру и код Жутог моста .

Мјесна заједница Врбања - Душан Јањић



„Позивам градоначелника да покаже шта је добро урадио у Бањалуци. Он кочи развој Града,

а упорно нас оптужује! Све што је започео остало је на иницијативама и идејним рјешењима.

Прича о новом парку, а у парку Младен Стојановић је направио ругло. Прича о великим

пројектима, а није у стању радове на фонтани да завршите. Бањалука је дала одговор на све

то на протеклим изборима за Савјете мјесних заједница!“

 - Боривој Обрадовић
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ИЗ СКУПШТИНСКИХ КЛУПА

„Градоначелник је против додјељивања средстава свим спортским колективима у раду. Свим

спортистима за које знамо у каквим условима раде и грчевито се боре за добре резултате.

Градоначелник је против додјеле средстава омладинским организацијама, против додјеле

средстава за културно – умјетнички аматеризам. Против је и додјеле простора Савезу

параплегичара обољелих од дјечије парализе. Такође, против додјеле простора Удружењу

дистрофичара, против додјеле простора КК инвалида Врбас, додјеле простора ФК

„Рекреативо“ из Чесме и многих других.“

 -  Драгослав Топић
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Подаци / контакт / адреса

Градски одбор СНСД-а Бања Лука

Јована Дучића бб, 78 000 Бања Лука,

Република Српска

Контакт телефон: +387 51 324 200

Е-пошта: kontakt@snsdbl.com

„Одборници опозиције су очекивано нервознина сједницама јер неки од њих више немају

подршку ни у својим мјесним заједницама, а у предизборној кампањи су користили све

капацитете.“

 - Младен Илић

„Градоначелниче, зашто браните сумњиве инвеститоре? Како да их прихватимо када имамо

много успјешних домаћих? Страни инвеститори које планирате да доведете у Бањалуку

причају о улагање 30 милиона евра, па траже упола цијене и то да плаћају у ратама. Знате ли

да је компанија коју планирате довести у нашу Бањалуку најобичнија ливница која треба да

ради одливке за хидруличне пумпе у Италији. Знате ли зашто то желе овдје да раде? Зато

што строги еколошки стандарди у ЕУ онемогућавају да то производе тамо. Због тога свега

имам право да сумњам у добар исход инвестиције.“

 -  Срђан Амиџић


