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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" 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 РЕЗУЛТАТИМ А И ЗБО РА  ЗА  ПРЕДСЕДНИКА 

РЕП УБЛИ КЕ СРБИ ЈЕ ОДРЖАНИХ 21. СЕПТЕМ БРА И 5. О КТО БРА
1997. ГОДИНЕ

1. Избори за председника Републике, расписани Одлуком о 
расписивању избора за председника Републике ("Службени гласник РС" број 
33/97), одржани су на територији Републике Србије 21. септембра и 5. 
октобра 1997. године, сагласно одредбама Закона о избору председника 
Републике ("Службени гласник РС" бр. 1/90 и 79/92) и 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).

Избори су обављени у два изборна круга.

а) Први изборни круг 21. септембра 1997. године.

Гласање у првом изборном кругу обављено је 21. септембра 
1997. године, на основу 17 потврђених кандидатура.

Гласање је обављено на 9.827 бирачких места.

На 20 бирачких места гласање је поништено и, због тога што 
не може да утиче на укупне резултате избора, гласање на овим бирачким 
местима није поновљено.

Резултати гласања су:

1.1. Укупан број бирача уписаних у бирачке
спискове 7.188.544

2.1. Укупан број бирача који су гласали 4.131.487

2.2. Број бирача који су гласали на
бирачком месту 4.090.501

2.3. Број бирача који су гласали путем
писма на бирачком месту 35.636



1.474.924

2.4. Број бирача који су гласали путем
писама достављених изборној комисији 5.378

3.1. Број примљених гласачких листића 7.187.936

4.1. Број неупотребљених гласачких листића 3.051.448

5.1. Број употребљених гласачких листића 4.128.889

5.2. Број неважећих гласачких листића 155.860

5.3. Број важећих гласачких листића 3.973.029

Поједини кандидати добили су следећи број гласова:

1. Зоран Лилић, кандидат Социјалистичке партије Србије,
Југословенске левице и Нове демократије

2. др Војислав Шешељ, кандидат Српске радикалне
странке 1.126.940

3. Вук Драшковић, кандидат Српског покрета обнове 852.808

4. Миодраг-Миле Исаков, кандидат Коалиције
"Војводина" 111.166

5. Вук Обрадовић, кандидат Социјалдемократије 100.523

6. мр Небојша Човић, кандидат Демократске 
алтернативе и Сељачке странке Србије

7. др Сулејман Угљанин, кандидат Коалиције 
"Листа за Санцак др Сулејман Угљанин"

8. Милисав Банковић, кандидат Радничке странке
Југославије 49.158

9. Милан Парошки, кандидат Народне странке 27.100

10. Миодраг Видојковић, кандидат групе грађана 14.105

11. мр Предраг Вулетић, кандидат Либерално-

93.133

68.446



демократске странке 11.463

12. Драган Ђорђевић, кандидат Странке држављана
Србије 10.684

13. др Милан Младеновић, кандидат Коалиције
"Препород" ‘ 10.112

14. Ђорђе Дрљачић, кандидат групе грађана 9.430

15. Бранко Чичић, кандидат Партије природног закона 7.097

16. Гвозден Сакић, кандидат групе грађана 3.293

17. Радомир Тукмановић, кандидат Напредне странке 2.647

Републичка изборна комисија, разматрајући резултате гласања 
у првом изборном кругу на седници од 25. септембра 1997. године, утврдила 
је:

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

- да ниједан кандидат, у првом кругу гласања, није добио већину 
гласова бирача који су гласали.

- 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 5.октобра 
1997. године ("Службени гласник РС", број 44/97).

б) Други изборни круг 5. октобра 1997. године

На поновљеном гласању за избор председника Републике 
Србије 5. октобра 1997. године, учествовала су два кандидата који су добили 
највећи број гласова у првом кругу гласања 21. септембра 1997. године, и то:

1. Зоран ЈТилић, кандидат Социјалистичке партије Србије, 
Југословенске левице и Нове Демократије,



2. др Војислав Шешељ, кандидат Српске радикалне странке.

Гласање је обављено на 9.827 бирачких места.

На три бирачка места гласање је поништено и, због тога што не 
може да утиче на укупне резултате избора, гласање на овим бирачким 
местима није поновљено.

Резултати гласања су:

1.1. Укупан број бирача уписаних у бирачке
спискове 7.210.557

2.1. Укупан број бирача који су гласали 3.531.063

2.2. Број бирача који су гласали на
бирачком месту 3.483.644

2.3. Број бирача који су гласали путем
писма на бирачком месту 40.613

2.4. Број бирача који су гласали путем
писама достављених изборној комисији 6.806

3.1. Број примљених гласачких листића 7.200.620

4.1 Број неупотребљених гласачких листића 3.668.545

5.1. Број употребљених гласачких листића 3.529.436

5.2. Број неважећих гласачких листића 104.223

5.3. Број важећих гласачких листића 3.425.213

На поновљеном гласању кандидати су добили следећи број

1. др Војислав Шешељ 1.733.859

2. ЗоранЛилић 1.691.354

гласова:



Републичка изборна комисија, разматрајући резултата гласања 
у другом изборном кругу, утврдила је да је на поновљеном гласању изашло 
мање од половине укупног броја уписаних бирача у Републици и да ниједан 
кандидат није добио потребну већину гласова.

Републичка изборна комисија закључила је да се, сагласно 
члану 9. Закона о избору председника Републике, цео изборни поступак за 
избор председника Републике мора поновити.

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

02 Број: 013- 925/97 
У Београду, 20. октобра 1997. године
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