На основу члана 23. Закона о референдуму и народној иницијативи
("Службени гласник РС", бр. 48/94 и 11/98),
Комисија
за
спровођење
републичког
референдума
ради
изјашњавања грађана Србије да ли прихватају учешће сграних представника у
решавању проблема на Косову и Метохији, на седници одржаној 24. априла 1998.
године,утврдила је
ИЗВЕШТАЈ
СПРОВЕДЕНОМ РЕП УБЛИ ЧКОМ РЕФЕРЕНДУМУ
РАДИ ИЗЈА Ш Њ А ВА Њ А ГРАЂ АНА СРБИЈЕ
ДА ЛИ ПРИХВАТАЈУ УЧЕШ Ћ Е СТРАНИХ ПРЕДСТАВНИКА
У РЕШ АВАЊУ ПРОБЛЕМ А НА КОСОВУ И М ЕТОХИЈИ
О

I

Републички референдум расписан је Одлуком о расписивању
републичког референдума ради изјашњавања грађана Србије да ли прихватају
учешће страних представника у решавању проблема на Косову и Метохији
("Службени гласник РС", број 12/98), 7. априла 1998. године.
Референдум је спровела Комисија за спровођење републичког
референдума, образована Одлуком Народне скупштине Републике Србије,
донетом 7. априла 1998. године (Службени гласник РС", број 12/98), као и комисије
у општинама и гласачки одбори.
Гласање на републичком референдуму обављено је 23. априла 1998.
године на 9.836 гласачких места, у свих 189 општина у Републици Србији.
II
Резултати референдума су следећи:
Од укупно 7.252.304 грађана Републике Србије који имају бирачко
право и који су уписани у бирачке спискове, гласало је 5.297.776, односно 73,05%.
На питање: "Да ли прихватате учешће страних представника у
решавању проблема на Косову и Метохији" одговор "ДА" дала су 180.692 гласача,
односно 3,41%, а одговор "НЕ" дала су 5.017.383 гласача, односно 94,73%.
Неважећих лисгића било је 98.498, односно 1,86%.
На основу резултата гласања у општинама, Комисија за спровођење
републичког референдума утврдила је:

2
- да је референдум пуноважан, у складу са чланом 24. став 1. Закона о
референдуму и народној иницијативи, јер је на њему гласала већина грађана који
имају бирачко право и који су уписани у бирачки списак;
- да се већина грађан а изјаснила заокруж ујући р еч "Н Е ".
III

Средства за спровођење референдума обезбеђена су у буџету
Републике, у складу са чланом 30. Закона о референдуму и народној иницијативи.
Обраду материјала за референдум обавио је Републички завод за
статистику, уз примену одговарајуће рачунарске технике.
Спровођење референдума пратио је велики број представника
средстава јавног информисања, којима су обезбеђени услови за праћење
референдума, на гласачким местима, као и у комисијама.
У поступку спровођења референдума није поднет ниједан приговор.
Полазећи од свега што је изложено, Комисија утврђује да је
републички референдум обављен у складу са Законом о референдуму и народној
иницијативи и Упутством за спровођење републичког референдума, те проглашава
резултат референдума пуноважним.
IV
Овај извештај објавити у "Службеном гласнику Републике Србије".
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