И З В Е Ш Т А Ј
О РЕЗУЛТАТИМА ПРЕТХОДНОГ ИЗЈАПЊАВАЊА ГРАЂАНА У РЕПУБЛИЦИ
СРБИЈИ НА РЕПУБЛИЧКОМ РЕФЕРЕНДУМУ ОДРЖАНОМ 31. МАЈА 19 92.
ГОДИНЕ О ДРЖАВНИМ СИМБОЛИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Републичка изборна комисија, на седници од 9. јуна
1992. године, размотрила је извештаје и друге материјале изборних органа са републичког референдума одржаног 31. маја
1992. године о претходном изјашњавању грађана у Републици Србији о државним симболима Републике Србије.
Изјашшавање грађана обављено је сагласно одредбама Закона о референдуму

("Службени гласник С Р С " , број 40/89)

и За-

кона о поступку претходног изјашњавања грађана на републичком
референдуму о државним симболима

("Службени гласник РС",

број

66/91) .
Изјашњавање су спровели изборни органи у Републици Србији.
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 грађана није обављено;
2. да у Републици Србији има 6.930.928 грађана који има-

ју право изјашњавања на референдуму;
3. да је у изјашњавању учествовало 3.756.162 грађана
који имају право изјашњавања на референдуму;
4. да је изјашњавање обављено тајним гласањем,

гласачким

листићима;
5. да су резултати изјашњавања о изгледу и садржини
грба Републике Србије следећи:
- за изглед и садржину грба Републике Србије под бројем
1 изјаснило се 1.586.384 грађана;
- за изглед и садржину грба Републике Србије под бројем
2 изјаснило се 1.464.011 грађана;

-

2

-

- неважећих листића било је 617.739;
5.

да су резултати изјашњавања о предлогу химне Репу-

блике Србије следећи:
- за

химну под бројем

1 изјаснило се

1.730.070 грађана,

- за

химну под бројем

2 изјаснило се

1.490.484 грађана,

- неважећих листића било је 482.242;
7. полазећи од утврђених чињеница, Републичка изборна
комисија је, сагласно члану 17. Закона о референдуму,

конста-

товала:
- да се за изглед и садржину грба под бројем 1 изјаснила
«

већина 1.586.383 или 43,03% грађана који су се изјашњавали на
ре ф е р е н д у м у ,
- да

се за химну под бројем 1 изјаснила већина 1.730.070

или 46,67% грађана

који су се изјашњавали

на референдуму.

Према томе, грађани су се изјаснили за изглед и садржину
грба под бројем 1 и химну под бројем 1, у смислу одредбе члана
8. Закона о референдуму.
Поступак изјашњавања спроведен је у складу са законом,
без не пр ав ил но с ти .
Материјали о претходном изјашњавању грађана чувају се у
општинским изборним комисијама и у Републичкој изборној комисији.
Републичка изборна комисија је закључила да се овај извештај достави Народној скупштини Републике Србије.
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