
На основу члана 1. Закона о избору председника Републике 
("Службени гласник РС", бр. 1/90 и 79/92), и члана 100. 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 објављује

И З В Е Ш Т А Ј  

О УКУПНИМ РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

ОДРЖАНИМ 7. и 21. ДЕЦЕМБРА 1997. ГОДИНЕ

1. Избори за председника Републике Србије, расписани 
Одлуком о расписивању избора за председника Републике Србије 
("Службени гласник РС", бр. 47/97), одржани су 7. и 21. децембра 1997. 
године, сагласно одредбама Закона о избору председника Републике 
(“Службени гласник РС", бр. 1/90 и 79/92), сходној примени одредаба 
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), као и одредбама Упутства
о извршењу Закона о избору народних посланика и Закона о избору 
председника Републике ("Службени гласник РС", бр. 81/92, 87/93, 89/93, 
90/93, 101/93, 34/97, 36/97 и 40/97).

Гласање је обављено у два изборна круга.

Први изборни круг обављен је 7. децембра 1997. године а 
други изборни круг 21. децембра 1997. године.

а) Први изборни круг 7. децембра 1997. године

Гласање је одржано на основу утврђене Листе кандидата за 
председника Републике, која је имала седам кандидата. Шеснаест 
кандидатура Републичка изборна комисија је одбила јер нису испуњавале 
законом прописане услове, а од девет кандидатура кандидати су 
одустали.

Гласање је обављено на 9.844 бирачких места у Републици
Србији.
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Резултати гласања су:

1. Број бирача уписаних у бирачки списак

2. Укупан број и % бирача који су гласали
- број и % бирача који су гласали 

на бирачком месту
- број и % бирача који су гласали путем 

писма на бирачком месту
- број и % бирача који су гласали путем 

писама достављених изборној комисији

3. Број примљених гласачких листића

4. Број неупотребљених гласачких листића

5. Број употребљених гласачких листића
- број и % неважећих гласачких листића
- број и % важећих гласачких листића

7.226.947

3.812.010 (52,75 %)

3.758.334 (98,59 %)

43.139 (1,13 %)

10.537 (0,28 %)

7.230.491

3.414.427

3.810.551
76.911 (2,02 %)

3.733.640 (97,98 %)

Поједини кандидати са Листе кандидата за председника 
Републике добили су следећи број гласова:

1. Милан Милутиновић, кога су 1.665.822 
предложиле СПС, ЈУЛ и НД

2. др Војислав Шешељ, кога је 1.227.076
предложила Српска радикална
странка

3. Вук Драшковић, кога је 587.776
предложио Српски покрет
обнове

4. Вук Обрадовић, кога је 115.850
предложила Социјалдемократија

5. др Драгољуб Мићуновић, 86.583
кога је предложио
Демократски центар

6. Миодраг Видојковић, кога је 29.180
предложила Група грађана

7. мр Миодраг Вулетић, кога је 21.353
предложила Либерално
демократска странка
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Републичка изборна комисија је, на основу резултата 
гласања, на седници 9. децембра 1997. године, утврдила:

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

- да ниједан кандидат није добио већину гласова бирача који 
су гласали, и

- да ниједан кандидат, према члану 6. Закона о избору 
председника Републике, није изабран за председника Републике;

- да се гласање, сагласно члану 7. Закона о избору 
председника Републике, мора поновити.

Сагласно томе, Републичка изборна комисија донела је 
Одлуку о понављању гласања за избор председника Републике Србије 
("Службени гласник Републике Србије", број 56/97).

На поновљеном гласању за избор председника Републике 
Србије учествовала су два кандидата који су добили највећи број гласова 
у првом изборном кругу 7. децембра 1997. године, и то:

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

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

Гласање је обављено на истом броју бирачких места у 
Републици Србији као и на изборима одржаним 7. децембра 1997. године.

б) Други изборни круг 21. децембра 1997. године

Резултати гласања су:

1. Број бирача уписаних у бирачки списак 7.225.860

2. Укупан број и % бирача који су гласали
- број и % бирача који су гласали 

на бирачком месту
- број и % бирача који су гласали путем 

писма на бирачком месту
- број и % бирача који су гласали путем 

писама достављених изборној комисији

3.683.714 (50,98%)

3.613.328 (98,09%)

57.725 (1,57 %)

12.661 (0,34 %)
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3. Број примљених гласачких листића 7.258.357

4. Број неупотребљених гласачких листића 3.569.867

5. Број употребљених гласачких листића 3.680.995
- број и % неважећих гласачких листића 115.319 (3,13 %)
- број и % важећих гласачких листића 3.565.676 (96,87 %)

На поновљеном гласању кандидати су добили следећи број
гласова:

1. Милан Милутиновић, кога су 2.181.808 
предложиле СПС, ЈУЛ и НД

2. др Војислав Шешељ, 1.383.868 
кога је предложила Српска
радикална странка

Републичка изборна комисија је, на основу резултата 
гласања, на седници 23. децембра 1997. године, утврдила:

- да је на изборе изашло више од половине од укупног броја 
бирача у Републици;

- да је Милан Милутиновић добио потребан број гласова 
бирача, и да је, према члану 9. Закона о избору председника Републике, 
изабран за председника Републике.

2. Овај Извештај објавити у "Службеном гласнику Републике
Србије".

02 Број: 013-1198/97 
У Београду, 23. децембра 1997. године

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА


