
На основу члана 1. Закона о избору председника Републике 
("Службени гласник РС", бр. 1/90 и 79/92) и члана 39. став 1. тачка 11. 
Закона о избору народних посланика ("Службени гласник РС", бр. 79/92, 
83/92, 53/93, 67/93, 90/93, 107/93, 48/94 и 32/97),

Републичка изборна комисија, на седници 9. децембра 1997. 
године, донела је

О Д Л У К У
О ПОНАВЉАЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

1. Понавља се гласање за избор председника Републике 
Србије, на основу чл. 7. и 8. Закона о избору председника Републике.

2. Гласање за избор председника Републике Србије 
поновиће се 21. децембра 1997. године, у времену од 7,00 до 20,00 сати.

3. На поновљеном гласању учествују два кандидата који су 
добили највећи број гласова у првом кругу гласања 7. децембра 1997. 
године, и то:

- Милан Милутиновић, кога су предложиле Социјалистичка 
партија Србије, Југословенска левица и Нова демократија, и

- др Војислав Шешељ, кога је предложила Српска радикална
странка.

4. Изборни органи у саставу одређеном за спровођење 
избора за председника Републике на изборима одржаним 7. децембра 
1997. године спровешће поновно гласање за избор председника 
Републике 21. децембра 1997. године.
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5. Гласање за избор председника Републике обавиће се на 
бирачким местима која су била одређена за гласање за председника 
Републике 7. децембра 1997. године.

6. Општинске управе доставиће изборним комисијама оверен 
извод из бирачког списка најкасније до 14. децембра 1997. године.

У оверен бирачки списак треба унети и лица која су право 
уписа у бирачки списак стекла на основу одлуке надлежног општинског 
суда.

7. Одређује се број резервних гласачких листића за избор 
председника Републике од 0,5% у односу на укупан број уписаних бирача.

8. Примопредаја изборног материјала за избор председника 
Републике обавиће се на местима која су била одређена за примопредају 
материјала за изборе одржане 7. децембра 1997. године.

9. Бирачки одбори утврдиће резултате гласања на бирачким 
местима и записнике о томе, са изборним материјалом, одмах доставити 
изборним комисијама.

Изборне комисије, на основу записника о утврђивању 
резултата гласања и других изборних материјала свих бирачких одбора, 
утврдиће резултате гласања и записнике о томе одмах доставити 
Републичкој изборној комисији.

10. Ову одлуку објавити у "Службеном гласнику Републике
Србије".

02 Број: 013-1136/97 
У Београду, 9. децембра 1997. године

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА


