
На основу члана 1. Закона о избору председника 
Републике ("Службени гласник РС", бр. 1/90 и 79/92) и 
члана 39. Закона о избору народних посланика ("Службени 
гласник РС", број 79/92),

Републичка изборна комисија објављује 

И З В Е Ш Т А Ј
О УКУПНИМ РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

ОДРЖАНИХ 20. ДЕЦЕМБРА 1992. ГОДИНЕ

Избори за председника Републике, расписани Од- 
луком о расписивању избора за председника Републике ("Служ- 
бени гласник РС", број 79/92), одржани су на територији 

Републике Србије 20. децембра 1992.године, сагласно одред- 
бама Закона о избору председника Реп^блике ("Службени глас- 

ник РС", бр. 1/90 и 79/92) и Закона о избору народних пос- 
ланика ("Службени гласник РС", број 79/92).

Избори су одржани на осно'ву седам потврђених
кандидатура.

Гласање за избор председника Републике обав- 
љено је на 9.861 бирачком месту. На 86 бирачких места гла- 
сање је поништено и, због тога што не може да утиче на укуп- 
не резултате избора, гласање на овим бирачким местима није 
поновљено.

У Републици Србији има 6.949.150 укупно уписа- 
них бирача у бирачке спискове.

Гласало је укупно 4.457.671 бирач.

За кандидате је гласало 4.377.345 бирача.

Поједини кандидати добили су:

1. ЈЕЗДИМИР ВАСИЉЕВИЋ,кандидат Групе 
грађана,

2. ДРАГАН ВАСИЉКОВИЋ - КАПЕТАН ДРАГАН, 
кандидат Групе грађана симпатизера 
Капетана Драгана,

3. МИРОСЛАВ МИЛАНОВИЋ, кандидат 
Групе грађана

61.729 гласова

87.847

28.010
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4 . СЈ10Б0ДАН МИЛОШЕВИЋ , кандидат 
Социјалистичке партије Србије,

5. МИЈ1АН ПАНИЋ, каЂдидат Групе
грађана, <.

6. МИЈ1АН ПАРОШКИ, кандидат Народне 
странке и Српске опозиције,

7. Др БЈ1АЖ0 ПЕРОВИЋ, кандиат 
Демократске отацбинске коали- 
ције,

Републичка изборна комисија је утврдила:

- да је на изборе изашло више од половине укупног 
броја уписаних бирача у Републици, и

о
- да је Слободан Милошевић, кандидат Социјалис-

тичке партије Србије, добио већину и највећи број гласова би- 

рача који су гласали. (

Републичка изборна комисија, сагласно члану б. 
Закона о избору председника Републике којим је одређено да 

је за председника Републике изабран кандидат који је добио 
већину гласова бирача који су гласали, ако је на изборе 
изашла најмање половина укупног броја бирача у Републици, 
објављује да је за председника Републике Србије изабран 
Слободан Милошевић, кандидат Социјалистичке партије Ср- 
би је.

2.515.047 гласова

1.516.693

147.693

20.326

02 Број 013-642/92
У Београду, 25. децембра 1992.године

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

РЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
Наслав Игњатовић


