
И З В Е Ш Т А Ј  
О РЕЗУЛТАТИМА ИЗЈАШЊАВАЊА ГРАЂАНА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ НА 
РЕПУБЛИЧКОМ РЕФЕРЕНДУМУ ОДРЖАНОМ 31. МАЈА 1992. ГОДИНЕ 

РАДИ ПОТВРЂИВАЊА АМАНДМАНА I НА УСТАВ РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ

Републичка изборна комисија, на седници од 9. јуна 
1992. године, размотрила је извештаје и друге материјале из- 
борних органа о изјашњавању грађана у Републици Србији на 
републичком референдуму одржаном 31. маја 1992. године, ради 
потврђивања Амандмана I на Устав Републике Србије.

Изјашњавање грађана извршено је сагласно одредби члана 
133. став 1. Устава Републике Србије и Одлуци о расписивању 
републичког референдума ради потврђивања Амандмана I на Устав 
Републике Србије ("Службени гласник РС", број 68/91).

Изјашњавање су спровели изборни органи у Републици Ср-
би ји.

Републичка изборна комисија је, на основу материјала 
изборних органа, утврдила:

1. да је изјашњавање обављено у 189 општина у Републици 
Србији; у једној општини изјашњавање није обављено;

2. да у Републици Србији има 6.930.574 грађана који 
имају права изјашњавања на референдуму;

3. да је изјашњавање обављено тајним гласањем, гласач- 
ким листићима;

4. да је поступак изјашњавања спроведен у складу са 
законом, без неправилности;

5. да су резултати изјашњавања следећи;
- за потврђивање Амандмана I на Устав Републике Србије 

гласало је 3.326.346 грађана,
- против потврђивања Амандмана I на Устав Републике 

Србије гласало је 144.510 грађана,
- неважећих гласачких листића било је 335.159.
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Полазећи од утврђених чињеница, Републичка изборна коми- 
сија, сагласно члану 133. став 2. Устава Републике Србије конста- 
товала је да се за потврђивање Амандмана I на Устав Републике 
Србије изјаснило 3.326.346 или 48,00% грађана Републике Срби- 
је који су имали право изјашњавања на референдуму и да, према 
томе, Амандман I на Устав Републике Србије није потврђен.

Материјали о изјашњавању грађана на републичком референ- 
думу чувају се у општинским изборним комисијама и у Републичкој 
изборној комисији.

Републичка изборна комисија је закључила да се овај из- 
вештај достави Народној скупштини Републике Србије.
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