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Na podlagi 351. člena zakona o službi v oborože- 
nih silah (Uradni list SFRJ št. 7/85, 20/89, 40/89 in 
26/90) predpisuje zvezni sekretar za ljudsko obrambo 

PRAVILNIK 
O POVRAČILU POTNIH IN DRUGIH STROŠKOV 

V JUGOSLOVANSKI LJUDSKI ARMADI 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Po tem pravilniku uveljavljajo pravico do povra- 

čila potnih in dragih stroškov; 
. v 1) aktivna vojaška oseba (nižji oficir, oficir in vo- 
jaški uslužbenec); 

2) vojak po pogodbi za določen čas; 
3) vojak (mornar), razvodnik, desetar, nižji vodnik 

(v nadaljnjem besedilu: vojak), gojenec vojaške šole 
in učenec srednje vojaške šole; 

4) vojak v rezervi, rezervni nižji oficir, rezervni ofi- 
cir in rezervni vojaški uslužbenec; 

5) civilna oseba v službi v Jugoslovanski ljudski 
armadi (v nadaljnjem besedilu: civilna oseba); 

6) nabornik in kandidat za vojaško šolo; 
7) družina aktivne vojaške osebe in civilne osebe; 
8) oseba zunaj sestave Jugoslovanske ljudske ar- 

made (v nadaljnjem besedilu: JLA), kadar za potrebe 
JLA po odločitvi pristojnega vojaškega starešine op- 
ravlja določeno delo. 

2. člen 
Povračila, predpisana s tem pravilnikom, pripada- 

jo osebi iz 1. člena tega pravilnika za tisti čas, ko je 
zunaj kraja službovanja, v določenih primerih pa tu- 
di v kraju službovanja, izpostavljena večjim stroš- 
kom. 

Pri določitvi vrste in višine povračil, predpisanih 
s tem pravilnikom, morajo pristojne starešine, Id spre- 
jemajo odločitve, upoštevati določbe predpisov o sred- 
stvih in financiranju JLA, ki se nanašajo na zakonito, 
namensko in ekonomično razpolaganje s sredstvi (eko- 
nomičen prevoz, nastanitev, prehrana, uveljavljanje 
ugodnosti idr.). 

3. člen 
Za kraj službovanja se po tem pravilniku šteje 

kraj, v katerem je stalno locirana vojaška enota ozi- 
roma vojaška ustanova, v kateri je zadevna oseba v 
službi. 

Kraj službovanja obsega gradbeno območje kraja 
in 20 km širok pas okoli gradbenega območja kraja 
ter vse kraje, ki s svojim gradbenim območjem delno 
ali popolnoma segajo v ta pas. 

Če ima kraj ožje ih širše gradbeno območje, se 20 
km širok pas šteje od roba ožjega gradbenega obmo- 
čja. 

Za kraj službovanja se po prvem odstavku tega 
člena šteje tudi luka, v kateri je locirana plovna eno- 
ta oziroma ladja vojne mornarice. 

4. člen 
Ne glede na 3. člen tega pravilnika se štejejo za 

kraj službovanja: 
1) glede uveljavitve povračila za delo na terenu in 

povračila selitvenih stroškov — gradbeno območje 
kraja in 10 km širok pas okoli gradbenega območja 
kraja službovanja ter vsi kraji, ki segajo s svojim 
gradbenim območjem delno ali popolnoma v ta pas; 

2) glede službenega potovanja oseb v službi v teh 
enotah zaradi obhoda obmejnih kara vi in drugih na- 
log v rajonu mejnega bataljona, odreda ali diviziona 
— objekt, v katerem je poveljstvo mejnega bataljona, 
odreda ali diviziona, in 10 km širok pas; 

3) glede službenega potovanja v poveljstvo mej- 
nega bataljona, odreda ali diviziona za osebo v službi 
v mejni karavli — karavla in 10 km širok pas okoli 
karavle; 

4) glede službenega potovanja med kraji na obali 
in otoku ter med kraji na dveh otokih ne glede na nji- 
hovo razdaljo — kraj, kjer je locirana vojaška enota 
oziroma vojaška ustanova; 

5) kraj, v katerem zadevna oseba dela (letališče, 
poligon, gradbišče vojaške gradbene ustanove, skladi- 
šče, mejna karavla ali drugi vojaški objekt zunaj na- 
selja), če traja čas za odhod na delo in vrnitev z de- 
la skupaj z rednim delovnim časom nepretrgoma več 
kot 10 ur, nastanjena pa je v okolici naselja, ne glede 
na razdaljo. 

Kadar gre za preselitev med kraji na obali in oto- 
ku ali med kraji na dveh otokih, se šteje, da gre za 
preselitev zunaj kraja službovanja, ne glede na razda- 
ljo med temi kraji. 

II. POVRAČILO STROŠKOV ZA SLUŽBENO 
POTOVANJE 

1. Temeljne določbe 

5. člen 
Za službeno potovanje se po tem pravilniku šteje 

potovanje zunaj kraja službovanja zaradi službenega 
opravka po ukazu pristojnega starešine. 

Za službeno potovanje se štejejo tudi: 
1) potovanje zunaj kraja službovanja: zaradi nav- 

zočnosti pri pripravah za izpite v šoli ali za čin oziro- 
ma razred (če je kandidatu pristojni starešina odobril 
navzočnost pri organizacijskih pripravah in opravlja- 
nju izpita); zaradi opravljanja izpita za čin oziroma 
razred ali drugega izpita med šolanjem (če je na to 
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šolanje ali k izpitu osebo poslala vojaška enota ozi- 
roma vojaška ustanova); zaradi začasnega dela izven ' 
kraja službovanja; zaradi poziva vojaškega sodišča, da 
pride kot tolmač, priča ali sodnik porotnik; zaradi po- 
ziva vojaškega disciplinskega sodišča da pride kot 
priča, izvedenec, zagovornik, obdolženec ali obtoženec; 

2) odhod in vrnitev v zvezi: s službo na ladji voj- 
ne mornarice (vkrcanjem); z opravljanjem dolžnosti 
na posebnem vojaškem objektu; z opravljanjem vo- 
jaške obveznosti v JLA; s premestitvijo; s šolanjem; 
s selitvijo; 

3) potovanje zunaj kraja službovanja zaradi spe- 
cialističnega ali drugega zdravniškega pregleda vojaš- 
ke osebe in civilne osebe na podlagi napotnice ali po- 
ziva pristojnega sanitetnega oziroma zdravstvenega 
organa ali drugega pristojnega vojaškega organa, če 
se ta pregled ne opravi po predpisih o zdravstvenem 
zavarovanju; 

4) delo na terenu, razen del na gradbiščih vojaške 
gradbene ustanove (v nadaljnjem besedilu: VGU). 

Za delo na terenu se po 4. točki drugega odstavka 
tega člena štejejo tudi dela v geodetski, hidrografski, 
veterinarski in tehnični službi, v inženirstvu, enotah za 
zveze in atomsko-biološko kemični obrambi, ki se iz- 
vajajo zunaj kraja službovanja, kar s posebnim ak- 
tom uredi starešina organizacijske enote ZSLO, pri- 
stojne za zadevni rod oziroma službo. 

6. člen 
Osebi iz 1. člena tega pravilnika pripada na služ- 

benem potovanju povračilo stroškov: za osebni pre- 
voz, nastanitev, prehrano in druge potrebne stroške, 
nastale pri službenem opravku. 

2. Prevozno sredstvo 

7. člen 
Oseba iz 1. člena tega pravilnika lahko uporabi na 

službenem potovanju prevozna sredstva rednega jav- 
nega prometa: vlak, ladjo ali avtobus. Vrsto in raz- 
red vlaka oziroma ladje (potniški, brzi, poslovni, eks- 
presni, I. ali II. razred in drugo) določi starešina, ki 
odredi službeno potovanje. 

Starešina in 18. člena tega pravilnika lahko dovo- 
li, da se na smeri, na kateri je reden železniški, ladij- 
ski ali avtobusni promet, potuje z drugimi javnimi ali 
zasebnimi prometnimi sredstvi. 

Prevoz z letalom, drugim javnim ali zasebnim pre- 
voznim sredstvom, razen prevoznih sredstev iz prvega 
odstavka tega člena, se lahko dovoli: 

1) če to zahteva nujnost dela ali interes službe; 
2) v drugih primerih — če so skupni stroški služ- 

benega potovanja enaki kot stroški potovanja z vla- 
kom, ladjo ali avtobusom ali manjši od njih. 

3. Povračilo stroškov za osebni prevoz 

8. člen 
Osebi iz 1. člena tega pravilnika se kot povračilo 

stroškov za osebni prevoz priznajo plačani stroški za 
prevozno sredstvo, ki ga je določil pristojni starešina. 

Osebi iz 1. člena tega pravilnika, ki ji je za služ- 
beno potovanje odobren prevoz z zasebnim prometnim 
sredstvom, se prizna povračilo stroškov glede na ceno 
prevoza v rednem javnem prevozu (vlak, ladja oziro- 
ma avtobus). 

Na relaciji, na kateri ni rednega javnega prome- 
ta, se povračilo stroškov za vsak prevoženi kilometer 
prizna v znesku 1% dnevnice iz 9. člena tega pravil- 
nika. 

Poleg povračila za prevoz iz prvega odstavka tega 
člena se priznajo tudi stroški za rezervacijo sedeža, 
stroški osebnega prevoza in prevoza prtljage do kraja 
odhoda javnega prometnega sredstva in nazaj, če ti 
stroški niso všteti v ceno vozovnice. 

4. Povračilo stroškov za prehrano in nastanitev 

9. člen 
Osebi iz 1. člena tega pravilnika pripada kot po- 

vračilo za prehrano na službenem potovanju dnevnica. 
Dnevnica se določi do višine 8% povprečnega či- 

stega osebnega dohodka delavca v gospodarstvu SFRJ, 
izplačanega v predhodnih treh mesecih. 

10. člen 
Aktivni vojaški osebi oziroma civilni osebi se na 

službenem potovanju priznajo dejanski stroški nasta- 
nitve (vštevši tudi zajtrk, če se obvezno zaračuna sku- 
paj z nastanitvijo). Za dejanske stroške nastanitve se 
šteje cena ene nočitve v objektu hotelsko-gostinskega 
podjetja ali v drugih objektih, razen v objektih luk- 
suzne kategorije, katerih lastniki se ukvarjajo z na- 
stanitvenimi storitvami, največ do zneska cene za eno- 
posteljno sobo. 

Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko pri- 
zna povračilo stroškov za nastanitev tudi za hotel luk- 
suzne kategorije, če ni bilo mogoče zagotoviti druge 
nastanitve. 

Kadar oseba iz 1. člena tega pravilnika na službe- 
nem potovanju uporablja penzion oziroma polpenzion, 
se ji priznajo dejanski stroški penziona oziroma pol- 
penziona in 20% dnevnice — če uporablja penzion ozi- 
roma 40% dnevnice, če uporablja polpenzion. 

11. člen 
Za osebo zunaj JLA določi višino dnevnice do 

predpisanega zneska in nastanitvene stroške starešina 
iz 18. člena tega pravilnika. 

12. člen 
Če traja službeno potovanje več kot 24 ur, pripa- 

da dnevnica za vsakih 24 ur službenega potovanja ter 
za ostali čas nad 12 ur. Za ostali čas nad 8 do 12 ur 
pripada 50% dnevnice, do 8 ur pa 25% dnevnice. 

Če traja službeno potovanje manj kot 24 ur, pri- 
pada za čas nad 12 do 24 ur cela dnevnica, za čas nad 
8 do 12 ur pa 50% dnevnice. 

13. člen 
Po 30 dneh efektivnega službenega potovanja v 

istem kraju se dnevnica iz 9. člena tega pravilnika 
zmanjša za 20%. 

Za službeno potovanje v isti kraj, ki traja dlje kot 
tri mesece, pripada osebi za čas nad tri mesece pav- 
šalno povračilo v višini povračila stroškov zaradi lo- 
čenega življenja. 

14. člen 
Aktivni vojaški osebi oziroma civilni osebi, ki sta 

ji na službenem potovanju zagotavljena brezplačna 
hrana in nastanitev, pripada dnevno povračilo v zne- 
sku 20% dnevnice. 

Osebi iz 1. člena tega pravilnika, ki je poslana na 
službeno potovanje v kraj, kjer ima stanovanje, ne 
pripada povračilo stroškov za nastanitev. 

Osebi iz 1. člena tega pravilnika, ki je poslana na 
službeno potovanje v kraj svojega stanovanja, ki je 
zunaj kraja njenega službovanja, ne pripada povrači- 
lo stroškov za prehrano in nastanitev. 
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15. člen 
Aktivni vojaški osebi oziroma civilni osebi, ki od- 

stopi od izpita v šoli, izpita za čin oziroma razred ali 
drugega izpita oziroma ki se udeleži priprav za izpit 
v šoli ali za čin oziroma razred iz predmeta, ki ga 
ponovno opravlja, ne pripada povračilo stroškov za 
prehrano in nastanitev. 

16. člen 
Vojaku, gojencu vojaške šole oziroma učencu sre- 

dnje vojaške šole sta na službenem potovanju zago- 
tovaljena brezplačna nastanitev in prehrana in mu za 
to ne pripada povračilo. 

Osebi iz prvega odstavka tega člena, ki ji na slu- 
žbenem potovanju ni zagotovljena brezplačna prehra- 
na, pripada dnevnica kot aktivni vojaški osebi. 

Ne glede na prvi odstavek tega člena se vojaku, 
gojencu vojaške šole oziroma učencu srednje vojaške 
šole, če objektivne okoliščine ne omogočajo oziroma 
če ekonomsko ni opravičeno, da se zagotovi brezplač- 
na nastanitev, priznajo stroški za nastanitev po 10. čle- 
nu tega pravilnika. 

5. Povračilo drugih nujnih stroškov 

17. člen 
Poleg povračila za osebni prevoz, nastanitev in 

prehrano pripada osebi iz 1. člena tega pravilnika tudi 
povračilo drugih stroškov, nujnih za izvršitev službe- 
ne naloge (telegram, poštnina idr.), o čemer odloči pri- 
stojni starešina. 

6. Pristojnost za izdajanje ukazov za službeno 
potovanje 

18. člen 
Za službeno potovanje izda pisni ukaz starešina 

vojaške enote oziroma vojaške ustanove, ki ji je odo- 
bren načrt nalog in financiranja. 

Ne glede na prvi odstavek tega člena izda ukaz za 
pošiljanje na delo na terenu starešina, ki razpolaga z 
denarnimi sredstvi za dela na terenu. 

Starešina iz prvega in drugega odstavka tega čle- 
na lahko s pisnim ukazom dovoli, da o službenem po- 
tovanju odločajo in ukaze izdajajo tudi druge stare- 
šine v tej vojaški enoti oziroma vojaški ustanovi. 

I 
III. POVRAČILO STROSKOV ZA ENOTOVNO 

POTOVANJE 

19. člen 
Za enotovno potovanje se po tem pravilniku šte- 

jejo: taborjenje, bivakiranje in nastanitev; odhod na 
operativna letališča; manevri; enotovna potovanja z 
vajami; služba v začasnih poveljstvih železniških pos- 
taj pri množičnih prevozih enot in poveljniška poto- 
vanja; vojne igre; poveljniško-štabne, instruktorsko- 
-metodične, nazorne in podobne vaje; tekmovanja v 
streljanju in športna tekmovanja; začasna dislokacija 
vojaške enote oziroma vojaške ustanove; parade; iz- 
hod zaradi reševanja in obrambe prebivalstva in pre- 
moženja pred elementarnimi nesrečami; sodelovanje 
pri delih na nasipih za varstvo pred poplavami in pri 
razbijanju ledu; snemanje filmov za oborožene sile; 
stražarska služba; bojno dežurstvo v sistemu proti- 
zračne obrambe; kontrola in ocenjevanje; preverjanje 
bojne pripravljenosti. 

Ukaz za enotovno potovanje izda starešina iz 18. 
člena tega pravilnika. 

20. člen 
Aktivni vojaški osebi oziroma civilni osebi pripa- 

da za enotovno potovanje zunaj kraja službovanja 
poleg brezplačne nastanitve in prehrane dnevno pov- 
račilo stroškov v znesku 50% dnevnice. 

Osebi iz prvega odstavka tega člena, ki v kraju 
službovanja zaradi opravljanja dejavnosti iz 19. člena 
tega pravilnika dlje kot 24 ur živi v razmerah tabor- 
niškega oziroma vojašničnega življenja, pripada poleg 
brezplačne prehrane in nastanitve dnevno povračilo v 
znesku 25% dnevnice. 

Povračilo iz drugega odstavka tega člena pripada 
tudi aktivni vojaški osebi, ki v kraju službovanja op- 
ravlja stražarsko službo oziroma bojno dežurstvo v si- 
stemu protizračne obrambe, ki traja 24 ur. 

Osebi, ki v kraju službovanja opravlja potrebno 
nujno delo, ki se posebej ne plača in traja nepretrgo- 
ma več kot 10 do 24 ur, pripada ne glede na drugi od- 
stavek tega člena dnevno povračilo v znesku 20% 
dnevnice. O potrebi in nujnosti opravljanja dela od- 
loča starešina na stopnji poveljnika vojaškega obmo- 
čja ali višji starešina, razen za preiskovalne organe, 
za katere sprejme odločitev predsednik vojaškega so- 
dišča, za pripadnike vojaške policije pa starešina voja- 
ške enote oziroma vojaške ustanove, v katere sestavi 
je enota vojaške policije, in načelnik varnostnega or- 
gana, ki vodi enoto vojaške policije. 

21. člen 
Osebi iz 19. in 20. člena tega pravilnika med pri- 

pravljenostjo in v drugih primerih, ko to zahtevajo 
posebni interesi vojaške službe in ljudske obrambe, 
ne pripadajo povračila, temveč se brezplačno zagoto- 
vita prehrana in nastanitev. 

O obstoju posebnih interesov iz prvega odstavka 
tega člena s posebnim aktom odloči zvezni sekretar za 
ljudsko obrambo. 

Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko s 
posebnim aktom zveznega sekretarja za ljudsko ob- 
rambo uvede pravica do posebnega povračila. 

22. člen 
Osebi, ki posamično odhaja na enotovno potova- 

nje ali se vrača, z njega, pripada med tem časom pov- 
račilo za službeno potovanje. 

Povračilo iz prvega odstavka tega člena pripada 
tudi osebi, ki na enotovnem potovanju nima obvez- 
nosti, da živi v razmerah taborniškega oziroma vo- 
jašničnega življenja, in ne uporablja brezplačne nas- 
tanitve in prehrane, ter osebi, ki ji iz opravičenih raz- 
logov nista zagotavljeni brezplačna nastanitev in pre- 
hrana. 

IV. POVRAČILO STROSKOV ZA SLUŽBO NA 
LADJAH VOJNE MORNARICE 

23. člen 
Aktivni vojaški osebi oziroma civilni osebi, ki je 

stalno ali začasno vkrcana na ladji ali drugem plovilu 
vojne mornarice, pripada poleg brezplačne prehrane 
in nastanitve povračilo stroškov za službo na ladjah 
vojne mornarice. 

Povračilo iz prvega odstavka tega člena pripada 
tudi med stalnim ali začasnim vkrcanjem na ladjo ali 
drugo plovilo vojne mornarice, na katerem ni prosto- 
ra za nastanitev in življenje posadke, če se po določ- 
bah pravil ladijske službe živi in dela v bazi v razme- 
rah ladijskega življenja. 



Stran 448 — Številka 13 VOJAŠKI URADNI LIST Četrtek, 20. junija 1991 

24. člen 
Dnevno povračilo za osebo iz 23. člena tega pravil- 

nika znaša: 
1) 50% dnevnice — kadar varuje mejo ali oprav- 

lja nalogo v polni stopnji bojne pripravljenosti; 
2) 30% dnevnice — kadar opravlja nalogo s pove- 

čano stopnjo bojne pripravljenosti; kadar je vkrcana 
na pomožno ladjo, ki vzdržuje redno prevozno progo; 
kadar je zunaj matične luke na plovbi dlje kot 12 ur 
nepretrgoma; kadar je na ladji ali drugem plovilu v 
remontu več kot dva meseca zunaj matične luke; 

3) 25% dnevnice — kadar je na vaji, vožnji ali 
streljanju, ki traja do 12 ur; kadar biva v matični lu- 
ki ali kadar je na ladji ali drugem plovilu v remontu 
do dva meseca zunaj matične luke. 

Povračilo iz prvega odstavka tega člena se obra- 
čunava po 12. členu tega pravilnika. 

V. POVRAČILO STROŠKOV ZA SLUŽBO NA 
POSEBNIH VOJAŠKIH OBJEKTIH 

25. člen 
Aktivni vojaški osebi v službi v mejni enoti, ki op- 

ravlja dolžnost na karavli ali v mejnem sektorju mej- 
nega donavskega odreda, pripada povračilo izrednih 
stroškov v pavšalnem znesku sedmih dnevnic na me- 
sec. 

26. člen 
Aktivni vojaški osebi oziroma civilni osebi v služ- 

bi v radionavigacijskih, radarskih in radiorelejnih ob- 
jektih za stacionarne zveze, centrih za zvezo na pove- 
Ijevalnih objektih in v enotah elektronskega izvidova- 
nja vojnega letalstva in protizračne obrambe, vojne 
mornarice in kopenske vojske in drugih zemeljskih 
radionavigacijskih sredstvih zunaj lokacije njene eno- 
te pripada za čas, ko je nepretrgoma na dolžnosti na 
teh objektih, poleg brezplačne prehrane in nastanitve 
dnevno povračilo stroškov v odstotku dnevnice, in si- 
cer: 

1) na objektu L kategorije — — — — 50%; 
2) na objektu II. kategorije — — — — 40%; 
3) na objektu III. kategorije — — — — 36%. 
Povračilo iz prvega odstavka tega člena pripada 

tudi aktivni vojaški osebi v službi v oddelku za hram- 
bo vojnih rezerv obalnega diviziona ali poveljstvu za 
razvoj v vojaškopomorskem območju za čas, ko je 
nepretrgoma na takšnem objektu, ki je lociran zu- 
naj naseljenega kraja. 

Komandant vojaškega območja, komandant voja- 
škopomorskega območja, komandant vojnega letal- 
stva in protizračne obrambe oziroma starešina pri- 
stojne organizacijske enote Zveznega sekretariata za 
ljudsko obrambo (v nadaljnjem besedilu: ZSLO) do- 
loči, kateri kraj se šteje za kraj lokacije enote za ose- 
bo, ki je poslana v službo na kakšnega izmed objek- 
tov iz prvega in drugega odstavka tega člena. 

Objekti iz prvega odstavka tega člena se razvrsti- 
jo v kategorije po merilih za razvrščanje teh objek- 
tov v kategorije zaradi uveljavljanja pravice do povra- 
čila za službo v enoti. 

VI. POVRAČILO STROŠKOV ZARADI LOČENEGA 
ŽIVLJENJA 

27. člen 
/iKtivni vojaški osebi oziroma civilni osebi, ki pre- 

življa družino in z njo živi v skupnem gospodinjstvu, 
pripada mesečno povračilo stroškov zaradi ločenega 

življenja, če je premeščena zunaj kraja službovanja 
in če v novem kraju službovanja nima stanovanja (64. 
člen). 

Povračilo iz prvega odstavka tega člena pripada 
tudi osebi, ki je sprejeta y službo v JLA in postavlje- 
na oziroma razporejena na dolžnost zunaj kraja do- 
tedanjega prebivališča, če preživlja družino, s katero 
živi v skupnem gospodinjstvu, in če izpolnjuje tudi 
druge pogoje iz prvega odstavka tega člena. 

Civilni osebi v* službi v VGU, ki nima stanovanja 
v kraju, v katerem je sedež VGU, pripada za čas, ko 
dela na gradbišču, pod drugimi pogoji iz prvega in 
drugega odstavka tega člena povračilo stroškov zaradi 
ločenega življenja: 

1) v polnem znesku — če na ozemlju SFRJ nima 
stanovanja; 

2) zmanjšano za 50% — če ima v kateremkoli kra- 
ju na ozemlju SFRJ stanovanje. 

Osebi iz prvega in drugega odstavka in 2. točke 
tretjega odstavka tega člena, ki še nadalje stanuje v 
dotedanjem kraju stanovanja, ne pripada povračilo 
zaradi ločenega življenja. 

Če sta zakonca — osebi v službi v JLA premeš- 
čena zunaj kraja službovanja v isti kraj, lahko pra- 
vico do povračila iz prvega odstavka tega člena uve- 
ljavi samo eden zakonec. 

Povračilo iz prvega odstavka tega člena ne pripa- 
da osebi, ki v novem kraju službovanja stanuje pri 
svojih starših ali starših svojega zakonca, ki imajo 
vseljivo družinsko stanovanjsko hišo ali vseljivo sta- 
novanje v lastnini oziroma imajo stanovanje kot imet- 
niki stanovanjske! pravice, stanovanje pa jim je do- 
deljeno tudi zanjo ali njenega zakonca. 

28. člen 
Povračilo stroškov zaradi ločenega življenja iz 27. 

člena tega pravilnika se določi v višini 70% povpreč- 
nega čistega osebnega dohodka delavca v gospodar- 
stvu SFRJ, izplačanega v predhodnih treh mesecih. 

29. člen 
Pravica do povračila iz 27. člena tega pravilnika 

pripada od dneva, ko se zglasi na dolžnost po preme- 
stitvi oziroma po sprejemu v službo v JLA, in teče: 

1) do konca meseca, v katerem uživalec povračila 
neha preživljati družinske člane; 

2) do dneva, ko uživalcu povračila preneha služba 
v JLA; 

3) do dneva, ko se uživalcu povračila resi stano- 
vanjsko vprašanje po predpisih o zagotavljanju sta- 
novanj v JLA. 

30. člen 
Pravica do povračila iz 27. člena tega pravilnika 

preneha z dnem, ko je oseba, ki ga prejema priprta 
zaradi uvedbe kazenskega postopka ali poslana na 
prestajanje kazni zapora na podlagi kazenske sodbe. 

Oseba iz prvega odstavka tega člena ponovno uve- 
ljavi pravico do povračila od dneva, ko preneha pri- 
por. Tej osebi se izplača odtegnjeni znesek povračila, 
če se zoper njo s pravnomočno odločbo ustavi ka- 
zenski postopek, če je s pravnomočno sodbo oprošče- 
na obtožbe, če je obtožba zavrnjena — toda ne zaradi 
nepristojnosti sodišča ali če je v obnovljenem postop- 
ku ali na zahtevo za varstvo zakonitosti oproščena 
obtožbe. 

Aktivni vojaški osebi, ki je uveljavila pravico do 
povračila iz 27. člena tega pravilnika, preden je bila 
poslana na prestajanje kazni zapora, po prestani kaz- 
ni zapora pa ji ni prenehala aktivna vojaška služba, 
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pripada povračilo od dneva, ko se je zglasila na dol- 
žnost po odpustu iz zapora, če še vedno izpolnjuje 
predpisane pogoje za prejemanje tega povračila. 

31. člen 
Povračilo iz 27. člena tega pravilnika se zmanjša 

za 20% osebi, ki ima v kraju službovanja zagotovlje- 
no brezplačno nastanitev. 

32. člen 
Povračilo iz 27. člena tega pravilnika pripada tudi 

za čas, ko uživalec tega povračila prejema povračilo 
stroškov; med šolanjem, če v zvezi s tem šolanjem ni 
razrešen dolžnosti; za službeno potovanje, za enotov- 
no potovanje; za delo na terenu; za službo na ladjah 
vojne mornarice in za službo na posebnih vojaških 
objektih. 

VII. POVRAČILO ZA VEČJE STANOVANJSKE 
STROŠKE 

33. člen 
Aktivni vojaški osebi, ki sklene zakonsko^ zvezo in 

preživlja družino oziroma ki mora na kakšni drugi 
podlagi preživljati druge družinske člane iz 63. člena 
tega pravilnika, pripada mesečno povračilo za večje 
stanovanjske stroške, če v kraju službovanja nima 
stanovanja. 

Povračilo iz prvega odstavka tega člena pripada 
tudi aktivni vojaški osebi oziroma civilni osebi, ki se 
z družino vrne s službe v tujini, če v državi v kraju 
službovanja oziroma kraju začasnega razporeda nima 
stanovanja. 

Ne glede na prvi odstavek tega člena pripada 
povračilo za večje stanovanjske stroške tudi aktivni 
vojaški osebi-samski razen aktivni vojaški osebi-sam- 
ski, ki je na podlagi odločbe pristojnega sodišča po 
razvezi zakonske zveze izgubila stanovanjsko pravico 
v kraju svojega službovanja, če v kraju službovanja 
nima stanovanja oziroma če ne stanuje v vojaškem 
hotelu ali drugem vojaškem objektu. 

Povračilo iz prvega, drugega in tretjega odstavka 
tega člena ne pripada aktivni vojaški osebi oziroma 
civilni osebi, ki stanuje pri svojih starših ali starših 
svojega zakonca, ki imajo v kraju njenega službova- 
nja vseljivo družinsko stanovanjsko hišo ali vseljivo 
stanovanje v lastnini oziroma imajo stanovanje kot 
imetniki stanovanjske pravice, stanovanje pa jim je 
dodeljeno tudi zanjo ali za njenega zakonca, aktivni 
vojaški osebi-samski pa, če ne sprejme dodeljenega 
stanovanja oziroma nastanitve v vojaškem hotelu ali 
drugem vojaškem objektu. 

Ce sta zakonca osebi v službi v JLA in izpolnju- 
jeta predpisane pogoje za uveljavitev pravice do pov- 
račila iz prvega in drugega odstavka tega člena, lahko 
pravico do povračila uveljavi samo eden izmed njiju. 

34. člen 
Povračilo za večje stanovanjske stroške se določi 

v odstotku povračila stroškov zaradi ločenega živ- 
ljenja in znaša mesečno; 

1) 50% — za aktivno vojaško osebo-samsko in 
aktivno vojaško osebo, ki ima družino, vendar je po 
63. členu tega pravilnika ne preživlja; 

2) 100% — za aktivno vojaško osebo, ki preživlja 
družino po 63. členu tega pravilnika. 

35. člen 
Povračilo iz 33. člena tega pravilnika pripada od 

dneva, ko so izpolnjeni pogoji za njegovo uveljavitev. 

VIII. POVRAČILO STROŠKOV MED ŠOLANJEM 

36. člen 
Za šolanje se po tem pravilniku šteje šolanje ak- 

tivne vojaške osebe oziroma civilne osebe v skladu 
s predpisi o šolanju v JLA. 

Za šolanje iz prvega odstavka tega člena se šte- 
jejo tudi tečaji, izpopolnjevanje, seminarji, stažiranje, 
specializacija in druge oblike obveznega pouka. 

37. člen 
Aktivni vojaški osebi oziroma civilni osebi, pos- 

lani na šolanje v kraj zunaj njenega kraja službova- 
nja, v katerem nima stanovanja, pripada med tem šo- 
lanjem mesečno povračilo v višini povračila stroškov 
zaradi ločenega življenja. 

Povračilo iz prvega odstavka tega člena se zmanj- 
ša za 20% za osebo, ki ji je med šolanjem zagotovlje- 
na brezplačna nastanitev, razen za osebo, ki je izro- 
čila stanovanje v prejšnjem kraju službovanja, in 
osebo, ki nima stanovanja. 

Povračilo iz prvega odstavka tega člena pripada 
tudi med semestralnimi počitnicami. 

Ce je med šolanjem zagotavljen brezplačen pen- 
zion, pripada osebi iz prvega odstavka tega člena me- 
sečno povračilo v višini 20% povračila stroškov zaradi 
ločenega življenja. 

Povračilo iz prvega odstavka tega člena pripada 
tudi aktivni vojaški osebi oziroma civilni osebi, ki je 
poslana na šolanje v kraju službovanja, če mora po 
predpisih šole obvezno živeti v šolskem internatu pro- 
ti plačilu hrane, pri čemer se povračilo zmanjša za 
20%, če je nastanitev v internatu brezplačna. 

Ne glede na prvi odstavek tega člena pripada ose- 
bi, poslani na šolanje v kraj, v katerem ima stano- 
vanje, povračilo med šolanjem v višini 80% povračila 
stroškov zaradi ločenega življenja, če je celo družino 
preselila v kraj službovanja, iz katerega se pošilja na 
šolanje. 

Aktivni vojaški osebi oziroma civilni osebi, ki med 
šolanjem zunaj kraja službovanja zboli in je premeš- 
čena v zdravstveno ustanovo z zagotovljeno brezplač- 
no nastanitvijo in prehrano, pripada v tem času, 
najdlje pa 30 dni, mesečno povračilo v višini 20% pov- 
račila stroškov zaradi ločenega življenja. Pravica do 
tega povračila preneha tudi pred potekom 30-dnev- 
nega roka, če uživalcu povračila preneha status osebe 
na šolanju. 

Aktivni vojaški osebi, katere otrok je zunaj pre- 
bivališča družine na rednem šolanju v srednji, višji 
ali visoki šoli v državi, pripada povračilo dela stroš- 
kov šolanja za otroka; če zadevne šole ni v stalnem 
prebivališču družine; če otroku ni zagotovljena nasta- 
nitev v vojaškem hotelu ali drugem vojaškem objek- 
tu; če aktivna vojaška oseba uveljavlja pravico do ot- 
roškega dodatka ali če zakonec aktivne vojaške osebe 
ni zaposlen ali ne prejema pokojnine, poleg zakonca 
pa preživlja še najmanj enega družinskega člana, ozi- 
roma če nima zakonca, preživlja pa najmanj dva dru- 
žinska člana. 

Povračilo iz osmega odstavka tega člena za enega 
otroka mesečno znaša 30% povračila stroškov zaradi 
ločenega življenja in pripada za ves čas rednega šo- 
lanja, vštevši tudi semestralne počitnice. 

IX. POVRAČILO STROŠKOV ZA DELO NA TERENU 
V VGU 

38. člen 
Aktivni vojaški osebi oziroma civilni osebi, ki pre- 

življa družino in med delom na terenu na gradbiščih 
VGU zunaj kraja njenega prebivališča živi ločeno od 
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družine, pripada poleg brezplačne nastanitve dnevno 
povračilo v odstotku povračila iz 27. člena tega pra- 
vilnika, in sicer: 

1) na gradbišču I. kategorije — 3,3%; 
2) na gradbišču II. kategorije — 3%; 
3) na gradbišču III. kategorije — 2,7%; 
4) na gradbišču IV. kategorije — 2,4%; 
5) na gradbišču V. kategorije — 1,7%. 
Osebi iz prvega odstavka tega člena, ki ne pre- 

življa družine, se znesek povračila iz prvega odstavka 
tega člena zmanjša za 20%. 

Dnevno povračilo iz prvega in drugega odstavka 
tega člena pripada za poln delovni čas. 

Osebi iz prvega in drugega odstavka tega člena 
pripada za čas, ko z enega gradbišča odhaja na drugo 
gradbišče ali v sedež VGU, da bi izvršila službeno na- 
logo, povračilo stroškov za službeno potovanje po tem 
pravilniku, če potovanje ne traja dlje kot pet dni. 
Pravice do tega povračila nima oseba, ki je poslana 
na gradbišče ali v sedež VGU, v katerem živi njena 
družina. 

Osebi iz prvega odstavka tega člena, ki se iz se- 
deža VGU začasno pošlje na gradbišče zunaj kraja 
službovanja oziroma v okviru istega VGU z enega 
gradbišča na drugo za nepretrgoma več kot pet dni, 
pripada povračilo iz tega člena od prvega dne, ko de- 
la na terenu. 

Osebi iz prvega odstavka tega člena pripada med 
formiranjem novega gradbišča VGU povračilo za služ- 
beno potovanje, če ji za ta čas ni zagotovljena brez- 
plačna nastanitev. Čas, za katerega se lahko uveljavi 
to povračilo, določi starešina, pristojen za formiranje 
gradbišča. 

Kategorizacijo gradbišča iz prvega odstavka tega 
člena določi na predlog starešine iz šestega odstavka 
tega člena starešina organizacijske enote ZSLO, pri- 
stojne za ureditev zemljišča. 

Osebi iz prvega odstavka tega člena pripada pov- 
račilo stroškov za čas, ko dela na terenu, tudi: 

1) za dneve tedenskega počitka, državnih in vo- 
jaških praznikov in praznikov narodov in narodnosti 
Jugoslavije, če je bila na delu na terenu en dan nepo- 
sredno pred in en dan neposredno po dnevu teden- 
skega počitka oziroma praznika iz te točke; 

2) med bolezenskim dopustom, če je bila ta čas 
na terenu v kraju, kjer dela na terenu, vendar ne dlje 
kot 30 dni; 

3) za dneve, ko ni bila na delu, če zaradi preraz- 
poreditve delovnega časa ni bila obvezna delati v teh 
dneh. 

Povračilo stroškov za delo na terenu ne pripada 
za dneve odsotnosti z dela zaradi letnega ali drugega 
dopusta. 

Osebi, ki je z dela na terenu poslana na službeno 
potovanje zunaj gradbišča VGU oziroma 10 km širo- 
kega pasa okoli gradbišča, pripada med tem potova- 
njem namesto povračila stroškov za delo na terenu 
povračilo za službeno potovanje. 

X. POVRAČILO SELITVENIH STROŠKOV 

39. člen 

Aktivni vojaški osebi oziroma civilni osebi, pre- 
meščeni iz enega kraja službovanja v drugega, ter 
osebi, ki je sprejeta v službo v JLA iz civila in postav- 
ljena na dolžnost v drugem kraju, ki je več kot 10 km 
oddaljen od dotedanjega prebivališča, pripada povra- 
čilo selitvenih stroškov. 

Povračilo iz prvega odstavka tega člena pripada 
tudi: 

1) aktivni vojaški osebi oziroma civilni osebi, raz- 
rešeni dolžnosti in poslani na šolanje v državi izven 
kraja službovanja; 

2) aktivni vojaški osebi oziroma civilni osebi, ki 
je poslana na šolanje aU službo v tujino za več kot 
dve leti, s seboj pa ne pelje družine: 

a) če preda stanovaje garnizijskemu poveljstvu 
in preseli družino v drug kraj, 

b) če nima stanovanja v kraju službovanja, druži- 
no pa preseli v kraj, kjer ima stanovanje, 

c) če nima stanovanja na ozemlju SFRJ, družino 
pa preseli iz kraja službovanja v drug kraj, 

d) če po vrnitvi s šolanja ali službe v tujini pre- 
seli družino v kraj, kamor bo razporejena na dol- 
žnost; 

3) aktivni vojaški osebi, ki je zgradila ali kako 
drugače pridobila družinsko stanovanjsko hišo ali sta- 
novanje v lasti, stanovanje, ki ga je dotlej uporabljala, 
pa predala garnizijskemu poveljstvu — od kraja služ- 
bovanja do kraja, kjer je stanovanjska hiša oziroma 
stanovanje; 

4) osebi, ki ji preneha aktivna vojaška služba — 
od kraja, kjer je razrešena dolžnosti oziroma od kraja, 
kjer stanuje družina, do kraja, kjer se namerava nas- 
taniti; 

5) civilni osebi, ki ji je prenehala služba, med 
službo pa je bila po potrebi službe premeščena na 
podlagi 1. in 2. točke tretjega odstavka 440. člena za- 
kona o službi v oboroženih silah (v nadaljnjem be- 
sedilu: zakon) — od kraja, kjer je bila razrešena 
dolžnosti, oziroma od kraja, kjer stanuje družina, do 
kraja, kjer se namerava nastaniti po prenehanju služ- 
be; 

6) družini aktivne vojaške osebe oziroma civilne 
osebe iz 5. točke tega odstavka, ki umre ali se smrtno 
ponesreči, ter družini umrle upokojene vojaške osebe 
ali uživalca denarnega povračila, ki umre po prene- 
hanju aktivne vojaške službe, oziroma družini umrle 
upokojene civilne osebe — od kraja, kjer je bila v 
času smrti te osebe nastanjena, do kraja, kjer se na- 
merava nastaniti, pod pogojem, da ta pravica ni bila 
uveljavljena na podlagi 3., 4. in 5. točke tega odstavka. 

Ne glede na 3. do 6. točko drugega odstavka tega 
člena povračilo selitvenih stroškov ne pripada: 

1) osebi, ki ji je aktivna vojaška služba prenehala 
zaradi kazni izgube čina oziroma razreda; 

2) civilni osebi, ki ji je delovno razmerje prene- 
halo iz razlogov, navedenih v 1. do 4. točki drugega 
odstavka 484. člena zakona. 

Razen za osebo, ki ji je služba prenehala zaradi 
kazni izgube službe na podlagi sodbe vojaškega dis- 
ciplinskega sodišča, povračilo selitvenih stroškov iz 
prvega odstavka tega člena obsega: povračilo za oseb- 
ni prevoz in dnevnice, povračilo za osebni prevoz in 
dnevnice za družinske člane, povračilo za prevoz selit- 
venih stvari in prtljage, pavšalno povračilo za druge 
stroške, povzročene s selitvijo, in pavšalno povračUo 
za druge povečane stroške, povzročene s predajo sta- 
novanja v prejšnjem kraju službovanja. 

Oseba, ki ji je na podlagi sodbe vojaškega dis- 
ciplinskega sodišča služba prenehala zaradi kazni iz- 
gube službe, uveljavi povračilo selidbenih stroškov po 
tretjem odstavku 344. člena zakona. 

Pravica do povračila selitvenih stroškov po 3. do 
6. točki drugega odstavka tega člena se uveljavlja po 
četrtem odstavku 344. člena zakona. 

40. člen 
Premeščeni osebi ali osebi, sprejeti v službo v 

JLA, ki po premestitvi iz enega kraja službovanja v 
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drugega ali po sprejemu v službo v JLA zunaj svojega 
stalnega prebivališča še naprej stanuje v dotedanjem 
kraju službovanja oziroma stalnem prebivališču, ne 
pripada povračilo selidbenih stroškov. 

41. člen 
Aktivni vojaški osebi, ki sklene zakonsko zvezo z 

osebo, katere stalno prebivališče ali kraj, kjer stanu- 
je, je zunaj kraja njenega službovanja, pripada pov- 
račilo za osebni prevoz družinskih članov in za pre- 
voz selitvenih stvari od stalnega prebivališča oziroma 
kraja, kjer stanuje družina, do kraja službovanja. 

Povračilo iz prvega odstavka tega člena pripada 
tudi osebi, ki je poslana na delo na terenu zunaj kra- 
ja službovanja za več kot eno leto, če preseli družino 
v kraj, kjer dela na terenu. To povračilo pripada tudi 
za preselitev po končanem delu na terenu. 

Povračilo selitvenih stroškov se določi: 
1) za osebni prevoz aktivne vojaške osebe in ci- 

vilne osebe ter za osebni prevoz družinskih članov — 
v višini cene vozovnice za vlak, ladjo ali avtobus; 

2) za čas, ko je oseba na potovanju, povečan za 
štiri dni, za aktivno vojaško osebo in civilno osebo — 
dnevnica, za družinske člane pa 50% dnevnice; 

3) za prevoz selitvenih stvari in osebne prtljage 
po tarifi za reden prevoz po progah jugoslovanskih 
železnic na relaciji, kjer je železnica; za prevoz selit- 
venih stvari na relaciji, kjer ni železnice, na delu in 
celi relaciji se priznajo stroški za prevoz z drugimi 
sredstvi javnega prometa; 

4) za druge stroške, povzročene s selitvijo — pav- 
šalni znesek v višini 150% osebnega dohodka za ose- 
bo, ki preživlja družino, s katero živi v skupnem gos- 
podinjstvu, 50% osebnega dohodka pa za osebo, ki ne 
preživlja družine; 

.v. 5) za druge povečane stroške — pavšalni znesek v 
višini dvomesečnega povračila zaradi ločenega življe- 
nja osebi, ki v treh mesecih, potem, ko se je zglasila 
na dolžnost, preda družinsko službeno stanovanje ali 
stanovanje s stanovanjsko pravico v prejšnjem kraju 
službovanja po garnizijskem poveljstvu ali stanova- 
nje s stanovanjsko pravico zamenja z drugim imetni- 
kom stanovanjske pravice za stanovanje v novem 
kraju službovanja, in osebi iz 39. člena tega pravilnika, 
ki preda stanovanje v prejšnjem kraju službovanja, 
preden se zglasi na dolžnost v novem kraju službo- 
vanja. 

Če oseba, ki preživlja družino, s katero živi v 
skupnem gospodinjstvu, ne preseli družine v nov kraj 
službovanja oziroma šolanja takrat ko jo premestijo, 
ji pripada 50% osebnega dohodka, 100% osebnega do- 
hodka pa, ko preseli družino v nov kraj službovanja 
in službeno stanovanje ali stanovanje s stanovanjsko 
pravico, če ga je imela v prejšnjem kraju službova- 
nja, preda garmzijskemu poveljstvu. 

Če je oseba iz četrtega odstavka tega člena, ki ni 
preselila družine v nov kraj službovanja, premeščena 
v prejšnji kraj službovanja, kjer živi njena družina, 
ji kot povračilo iz 4. točke tretjega odstavka tega čle- 
na pripada 25% osebnega dohodka. Če je premeščena 
oseba, preden preseli družino v nov kraj službovanja, 
ponovno premeščena, toda ne v prejšnji kraj službo- 
vanja, kjer živi njena družina, ji pavšalno povračilo iz 
tega odstavka pripada po četrtem odstavku tega čle- 
na. 

Povračilo stroškov za osebni prevoz in dnevnice 
za čas, ko je oseba na potovanju, povečan za štiri dni, 
pripada premeščeni aktivni vojaški osebi in civilni 
osebi, če odpotuje v prejšnji kraj službovanja, da bi 
predala službeno stanovanje ali stanovanje s stano- 
vanjsko pravico in preselila pohištvo, če stvari ni pre- 
selila takrat, ko je bila premeščena. 

Osebni dohodek po 4. točki tretjega odstavka te- 
ga člena je: 

1) za aktivno vojaško osebo — osebni dohodek, 
ki ji pripada za mesec, v katerem se je zglasila na 
novo dolžnost oziroma v katerem se je preselila; 

2) za osebo, ki ji je prenehala aktivna vojaška 
služba, za družino umrle aktivne vojaške osebe ozi- 
roma za družino umrle upokojene vojaške osebe ali 
uživalca denarnega povračila, ki umre po prenehanju 
aktivne vojaške službe — osebni dohodek iz 1. točke 
tega odstavka, ki bi ji pripadal, če bi bila aktivna vo- 
jaška oseba v mesecu preselitve; 

3) za civilno osebo — osebni dohodek, ki ji pri- 
pada za mesec, v katerem se je zglasila na novo dol- 
žnost oziroma v katerem se je preselila; 

4) za civilno osebo, ki ji je prenehala služba v 
JLA, in za družino umrle civilne osebe oziroma za 
družino umrle upokojene civilne osebe — osebni do- 
hodek, ki bi ji pripadal v mesecu preselitve, oziroma 
osebni dohodek, prejet pred prenehanjem službe, če 
je to za uživalca ugodneje. 

Povečanje dnevnice za štiri dni po 2. točki prvega 
odstavka in drugem odstavku tega člena ne pripada 
aktivni vojaški osebi oziroma civilni osebi, ki je pre- 
meščena oziroma poslana na šolanje v kraj, v kate- 
rem ima stanovanje, ali če ji je v novem kraju služ- 
bovanja oziroma šolanja takoj zagotovljena brezplač- 
na nastanitev. 

42. člen 
Če zakonca — aktivni vojaški osebi ali zakonca 

— civilni osebi ali če zakonca — aktivna vojaška ose- 
ba in civilna oseba po premestitvi oziroma pošiljanju 
na šolanje preselita dnižino in pohištvo, uveljavlja 
povračilo selitvenih stroškov zakonec, ki mu pripada 
ugodnejše povračilo. Drugemu zakoncu pripadajo 
dnevnice kot aktivni vojaški osebi oziroma civilni 
osebi. 

43. člen 
Aktivni vojaški osebi oziroma civilni osebi, ki do- 

bi po končani vojaški šoli čin ali razred oziroma je 
sprejeta v službo v JLA kot civilna oseba, pripada 
povračilo selitvenih stroškov kot premeščeni osebi, ki 
ne preživlja družine, ne glede na kraj, kamor se raz- 
poredi. 

XL POVRAČILO DELA STROŠKOV ZA PREHRANO 
MED DELOM 

44. člen 
Aktivni vojaški osebi oziroma civilni osebi pri- 

pada za dneve prebite na delu, povračilo dela stroš- 
kov za prehrano med delom. 

Mesečni znesek povračila dela stroškov za preh- 
rano med delom kot osnova za določitev dnevnega 
zneska tega povračila, se določi v znesku 20% pov- 
prečnega mesečnega čistega osebnega dohodka delav- 
ca v gospodarstvu SFRJ, izplačanega v predhodnih 
treh mesecih. 

45. člen 
Osebi iz 44. člena tega pravilnika ne pripada po- 

vračilo dela stroškov za prehrano med delom: 
1) za dneve, ko ima po predpisu o prehrani v 

JLA v miru zagotovljen brezplačen celodnevni obrok 
ali polobrok oziroma ima pravico do brezplačnega ko- 
sila, ki se pripravlja — deli med njenim delovnim 
časom; 

2) za dneve, ko uveljavlja pravico do povračila 
stroškov za službeno potovanje in med delom na te- 
renu. 
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XII. POVRAČILO DELA STROŠKOV ZA OPREMLJA- 
NJE STANOVANJA 

46. člen 
Aktivni vojaški osebi, razen osebi, sprejeti v ak- 

tivno vojaško službo po pogodbi za določen čas, ki 
ima družino in se prvič od kar je ustvarila družino 
vseli v stanovanje, razen v opremljeno službeno sta- 
novanje, pripada povračilo dela stroškov za opremlja- 
nje stanovanja. 

Povračilo iz prvega odstavka tega člena se lahko 
uveljavi enkrat med aktivno vojaško službo. 

Za družino iz prvega odstavka tega člena se šteje- 
jo družinski člani, ki se po predpisih o zagotavljanju 
stanovanj v JLA upoštevajo pri reševanju stanovanj- 
skega vprašanja. 

Stanovanje iz prvega odstavka tega člena je tudi 
stanovanje zakonca aktivne vojaške osebe, ki ga je 
dobila od podjetja, drugega organa, organizacije ali 
skupnosti, v kateri je zaposlena, ali ga je pridobila na 
kakšen drug način. 

Če sta zakonca aktivni vojaški osebi, pripada po- 
vračilo iz tega člena enemu izmed njiju. 

47. člen 
Povračilo iz 46. člena tega pravilnika znaša štiri 

osebne dohodke za čin kapetana 18. položajne skupi- 
ne (brez minulega dela in dela armadnega dodatka iz 
naslova premestitve) za mesec, v katerem se vseli v 
stanovanje. 

XIIL POVRAČILO DELA STROŠKOV ZA UREDITEV 
STANOVANJA ZA PREDAJO 

48. člen 
Aktivni vojaški osebi, premeščeni iz enega kraja 

službovanja v drug kraj po potrebi službe ali na pro- 
šnjo zaradi njenega zdravstvenega stanja ali zdrav- 
stvenega stanja njenih ožjih družinskih članov, pripa- 
da povračilo dela stroškov za ureditev stanovanja za 
predajo, če je prazno stanovanje s stanovanjsko pra- 
vico ali prazno službeno stanovanje, v prejšnjem kra- 
ju službovanja predala pristojnemu stanovanjskemu 
organu. 

Pod pogoji iz prvega odstavka tega člena pripada 
povračilo dela stroškov za ureditev stanovanja za pre- 
dajo tudi: 

1) civilni osebi, premeščeni iz enega kraja službo- 
vanja v drug kraj po 1. in 2. točki tretjega odstavka 
440. člena zakona; 

2) aktivni vojaški osebi oziroma osebi, ki ji je 
prenehala aktivna vojaška služba in kateri se po 414. 
členu zakona rešuje stanovanjsko vprašanje v drugi 
garniziji ali se seli v kraj, v katerem ima stanovanje; 

3) osebi, ki pristojnemu stanovanjskemu organu 
vrača stanovanje JLA, ki je po strukturi in površini 
večje od stanovanja, ki ji je po predpisih o stanova- 
njih v JLA dodeljeno v uporabo oziroma dano za od- 
kup. 

Pravica do povračila dela stroškov za ureditev sta- 
novanja za predajo pripada pod pogoji iz prvega in 
drugega odstavka tega člena tudi družini aktivne vo- 
jaške osebe, ki umre ali se smrtno ponesreči, ter dru- 
žini umrle osebe, ki ji je prenehala aktivna vojaška 
služba. 

Če sta bila smiseelno prvemu odstavku in 1. točki 
drugega odstavka tega člena premeščena oba zakon- 
ca, pripada povračilo dela stroškov za ureditev stano- 
vanja za predajo enemu izmed njiju. 

49. člen 
Povračilo iz 48. člena tega pravilnika pripada v vi- 

šini 60% povprečnih stroškov za ureditev stanovanja 
za predajo, odvisno od uporabne površine stanovanja, 
za dela, ki so po predpisih o vzdrževanju stanovanj 
JLA obveznost uporabnika stanovanja. 

XIV. POVRAČILO STROŠKOV VOJAŠKEMU 
OBVEZNIKU, NABORNIKU IN KANDIDATU ZA 

VOJAŠKO ŠOLO 

50. člen 
Rezervnemu oficirju, rezervnemu nižjemu oficirju 

in rezervnemu vojaškemu uslužbencu pripadajo med 
opravljanjem vojaške obveznosti v JLA zunaj kraja 
prebivališča (začasnega prebivališča) oziroma v tem 
kraju pod pogoji, predpisanimi za aktivne vojaške 
osebe, povračila stroškov: za službeno potovanje (5. 
do 18. člen); za enotovno potovanje (19. do 22. člen); 
med šolanjem (36. in 37. člen). 

51. člen 
Določbe tega pravilnika o povračilu za službeno 

potovanje, ki se nanašajo na vojake, se uporabljajo 
tudi za vojake v rezervi med vojaško obveznostjo v 
JLA (16. člen). 

Naborniku in kandidatu za vojaško šolo, ki se po 
pozivu zglasi pri pristojnem organu in pošlje v voja- 
ško enoto oziroma vojaško ustanovo, pripada v času, 
ko je na poti od stalnega prebivališča (začasnega pre- 
bivališča) do vojaške enote oziroma vojaške ustanove, 
v katero je poslan, dnevnica, če mu med tem časom 
ni zagotovljena brezplačna prehrana. 

Osebi iz prvega in drugega odstavka tega člena 
pripada povračilo stroškov za osebni prevoz, če se po 
pozivu pristojnega organa zglasi, da bi uredila vpra- 
šanja v zvezi z vojaško obveznostjo v JLA. 

-Naborniku, poklicanem na nabor v naborni cen- 
ter, ki je v kraju njegovega stalnega prebivališča (za- 
časnega prebivališča), pripada povračilo prevoznih 
stroškov za prevoz s sredstvi rednega javnega pro- 
meta. 

XV. POVRAČILO STROŠKOV ZA OSEBNI PREVOZ 
V KRAJU SLUŽBOVANJA 

52. člen 
Aktivni vojaški osebi oziroma civilni osebi, ki ji je 

v kraju službovanja kraj, kjer dela, več kot 2 km od- 
daljen od stanovanja, pripada za prihod na delo in vr- 
nitev z dela mesečno povračilo stroškov za osebni 
prevoz z najbolj ekonomičnimi sredstvi rednega jav- 
nega prometa. 

Osebi iz prvega odstavka tega člena, ki je po mne- 
nju pristojne vojaškozdravniške komisije uporaba 
prevoznega sredstva v rednem javnem prometu pot- 
rebna zaradi invalidnosti ali zdravstvenega stanja, 
pripada povračilo stroškov za osebni prevoz s sred- 
stvi rednega javnega prometa za prihod na delo in 
vrnitev z dela ne glede na razdaljo med krajem, kjer 
dela in stanovanjem. 

Osebi iz prvega odstavka tega člena, ki po preme- 
stitvi oziroma sprejemu v službo še naprej stanuje v 
dotedanjem kraju stanovanja, pripada povračilo stro- 
škov za osebni prevoz od kraja stanovanja do kraja, 
kjer dela in nazaj. 

Kraj, kjer oseba dela je po prvem, drugem in 
tretjem odstavku tega člena objekt (stavba, hala, ob- 
rat ipd.), v katerem dejansko dela. 

Povračilo stroškov za osebni prevoz iz prvega, 
drugega in tretjega odstavka tega člena se določi gle- 
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de na ceno prevoza, zmanjšano za znesek, ki se plača 
kot participacija v prevoznih stroških, in ne sme biti 
večje od zneska povračila stroškov zaradi ločenega 
življenja. 

Ce je prevoz organiziran, plača oseba iz prvega, 
drugega in tretjega odstavka tega člena kot participa- 
cijo v prevoznih stroških predpisani znesek in ne mo- 
re uveljavati pravice do povračila stroškov za osebni 
prevoz. 

53. člen 
Osebi iz 1. člena tega pravilnika pripada za izvr- 

šitev službenih nalog v kraju službovanja povračilo 
stroškov za osebni prevoz s sredstvi javnega prometa. 

54. člen 
Osebi iz prvega, drugega in tretjega odstavka 52. 

člena tega pravilnika, ki mora na poti od stanovanja 
do kraja, kjer dela, uporabljati več prometnih linij, 
pripada povračilo za vse linije, med katerimi je odda- 
ljenost večja kot 1 km. 

V primeru opravičene odsotnosti z dela (zaradi 
bolezni, službenega ркз to vanj a, letnega dopusta ipd.) 
se prizna povračilo za prevoz tudi za navedene dneve, 
če prometno podjetje ne dovoli, da se odpove upora- 
ba mesečne ali blok vozovnice. 

55. člen 
V krajih, v katerih ni rednega javnega prometa 

ali javni promet ne pokriva celotnega območja kraja, 
oziroma če ni organiziran prevoz na celem območju 
kraja, pripada aktivni vojaški osebi oziroma civilni 
osebi, povračilo stroškov za osebni prevoz po tretjem 
odstavku 8. člena in 52. členu tega pravilnika če izpol- 
njuje pogoje iz 52. člena tega pravilnika. 

56. člen 
Vojaku, gojencu in učencu vojaške šole pripada 

povračilo stroškov za prevoz s sredstvi javnega mest- 
nega. obmestnega ali medmestnega prometa za redni 
odhod v mesto in vrnitev iz mesta. 

Osebi iz prvega odstavka tega člena ne pripada 
povračilo, če za odhod v mesto in vrnitev iz mesta 
uporablja vojaško motorno vozilo ali če je kako dru- 
gače organiziran brezplačen prevoz. 

XVI. POVRAČILO STROŠKOV ZA OSEBNI PREVOZ 
ZA POTOVANJA, KI NISO SLUŽBENA POTOVANJA 

57. člen 
Vojaku, gojencu vojaške šole oziroma učencu sre- 

dnje vojaške šole pripada povračilo stroškov za oseb- 
ni prevoz, kadar potuje v državi v zvezi: 

1) z bolezenskim dopustom ali okrevanjem doma 
oziroma v kraju, kamor je poslan; 

2) z rednim dopustom; 
3) z nagradnim dopustom; 
4) z izrednim dopustom (tretji odstavek 372. čle- 

na zakona); 
5) z dopustom zaradi zasebnih opravkov v prime- 

ru smrti ožjega družinskega člana; 
6) z dopustom za okrevanje; 

. 7) s semestralnimi počitnicami, kadar je na šola- 
nju, ki traja 10 ali več mesecev — od kraja šolanja 
do kraja, v katerem želi preživeti počitnice, in nazaj. 

Osebi iz prvega odstavka tega člena pripada pov- 
račilo stroškov za osebni prevoz tudi; kadar potuje 

kot oseba, ki ji je vzeta prostost, peljejo pa jo voja- 
ški organi; kadar potuje kot obsojenec, da bi presta- 
jala kazen; kadar potuje v vojaško enoto oziroma vo- 
jaško ustanovo po prestanem priporu v vojaškem za- 
poru. 

58. člen 
Aktivni vojaški osebi oziroma civilni osebi pripa- 

da povračilo stroškov za osebni prevoz, kadar potuje 
v državi v zvezi: 

1) z nagradnim dopustom; 
2) z dopustom zaradi zasebnih opravkov v prime- 

ru smrti ožjega družinskega člana; 
3) z dopustom za okrevanje (prvi odstavek 376. 

člena zakona) in z dopustom za okrevanje zaradi pre- 
ventivnega zdravstvenega varstva na podlagi ocene 
pristojne vojaške zdravniške komisije; 

4) z dopustom zaradi obiska družine (380. člen za- 
kona); 

5) s semestralnimi počitnicami, če je na šolanju, 
ki traja 10 ali več mesecev, ali na rednem študiju na 
višji šoli ali fakulteti, njena družina pa živi v drugem 
kraju — od kraja šolanja do kraja, kjer živi njena 
družina, in nazaj; 

6) z letnim dopustom neposredno po končanem 
šolanju, če živi ločeno od družine — od kraja šolanja 
do kraja, kjer živi njena družina, in od tega kraja do 
sedeža vojaške enote oziroma vojaške ustanove, v ka- 
tero je poslana na dolžnost; 

7) z letnim dopustom, kadar živi ločeno od svoje 
družine — od kraja službovanja do kraja, kjer živi 
njena družina, in nazaj; 

8) z letnim dopustom, kadar je vkrcana na ladjo 
vojne mornarice — od ladje do kraja, kjer živi njena 
družina, in nazaj; 

9) z drugim delom letnega dopusta, če ji je pri- 
stojni starešina prekinil letni dopust — od kraja slu- 
žbovanja do kraja, v katerem želi preživeti neizrab- 
ljeni del letnega dopusta, in nazaj; 

10) z obiskom družine, od katere živi ločeno zara- 
di premestitve, enkrat na mesec, v katerem tej osebi 
ne pripada dopust zaradi obiska družine po 380. čle- 
nu zakona; pod enakimi pogoji pripada to povračilo 
aktivni vojaški osebi oziroma civilni osebi, kadar jo 
obišče zakonec v mesecu, v katerem le-ta ni mogla 
obiskati družine; 

11) z odobrenim vikend dopustom za obisk dru- 
žine enkrat v treh mesecih, in sicer: 

a) osebi, ki je vkrcana na ladjo ali drugo plovilo 
vojne mornarice, ki je dlje kot tri mesece na remon- 
tu ali rekonstrukciji zunaj matične luke v državi; 

b) osebi med delom na terenu zunaj kraja služ- 
bovanja v državi, če to delo traje dlje kot tri mesece; 

12) z odobrenim vikend dopustom za obisk druži- 
ne enkrat na mesec, kadar je poslana na šolanje zu- 
naj kraja službovanja v državi, če to šolanje traja 
dlje kot en mesec. 

Osebi iz prvega odstavka tega člena pripada pov- 
račilo za osebni prevoz tudi: kadar potuje kot oseba, 
ki ji je vzeta prostost, peljejo pa jo vojaški organi; ka- 
dar potuje kot obsojenec, da bi prestajala kazen; ka- 
dar potuje v vojaško enoto oziroma vojaško ustano- 
vo po prestanem priporu v vojaškem zaporu oziroma 
prestani kazni v vojaškem kazenskem poboljševal- 
nem zavodu. 

Povračilo stroškov za osebni prevoz enkrat v šes- 
tih mesecih pripada aktivni vojaški osebi-samski in 
razvezani aktivni vojaški osebi za obisk staršev ozi- 
roma otrok, ki živijo v državi zunaj kraja službova- 
nja te osebe. 



Stran 454 — Številka 13 VOJAŠKI URADNI LIST Četrtek, 20. junija 1991 

59. člen 
Osebi iz 4. točke 1. člena tega pravilnika pripada 

povračilo stroškov za osebni prevoz, kadar potuje v 
zvezi: 

1) z udeležbo na pregledih, paradah, proslavah in 
pogrebih na poziv vojaškega ali vojaškoteritorialne- 
ga organa; 

2) s prestajanjem kazni zapora, če jo je obsodilo 
vojaško sodišče; 

3) z zglasitvijo na vojaško vajo v JLA, če ji je bil 
s pozivom prekinjen letni dopust — od kraja, kjer je 
na letnem dopustu, do kraja, kjer nastopi vojaško va- 
jo, po končani vaji pa od kraja, kjer je bila na voja- 
ški vaji, do kraja, kjer ji je bil prekinjen letni do- 
pust, če želi takoj po končani vojaški vaji nadaljevati 
letni dopust. 

60. člen 
Vrsto prevoznega sredstva za potovanje iz 57., 58. 

in 59. člena tega pravilnika določi starešina iz 18. čle- 
na tega pravilnika. 

Povračilo stroškov za osebni prevoz za potovanje 
iz 57., 58. in 59. člena tega pravilnika se določi glede 
na ceno vozovnice za prevozno sredstvo, ki je odo- 
breno. 

XVII. SKUPNE DOLOČBE 

61. člen 
Povračila iz drugega odstavka 9. člena, prvega od- 

stavka 28. člena, drugega odstavka 44. člena in petega 
odstavka 52. člena tega pravilnika z odločbo določi 
pristojni podsekretar v ZSLO. 

Znesek povprečnih stroškov za ureditev stanova- 
nja na m2 iz 49. člena tega pravilnika z odločbo določi 
starešina organizacijske enote ZSLO, pristojne za gra- 
ditev in vzdrževanje stanovanj JLA, s soglasjem orga- 
nizacijske enote ZSLO, pristojne za izdajo predpisov 
o povračilu potnih in drugih stroškov v JLA. 

62. člen 
Oseba iz 1. člena tega pravilnika mora pravočasno 

pisno obvestiti organ prve stopnje o vseh spremem- 
bah, ki vplivajo na uveljavljanje pravice do določenega 
povračila. 

63. člen 
Pri uveljavljanju pravice do povračila iz tega pra- 

vilnika se štejte, da oseba iz 1. člena tega pravilnika 
preživlja družino, s katero živi v skupnem gospodinj- 
stvu, če ima družinske člane, ki jih preživlja po sploš- 
nih predpisih. 

64. člen 
Po tem pravilniku se šteje, da aktivna vojaška 

oseba oziroma civilna oseba nima stanovanja v kraju 
službovanja: 'če le-ta ali njen zakonec oziroma drug 
družinski član, ki ga preživlja in s katerim živi v sku- 
pnem gospodinjstvu, ni imetnik stanovanjske pravice; 
če nima vseljive družinske stanovanjske hiše ali vse- 
Ijivega stanovanja v lastnini, lastnini zakonca ali mla- 
doletnega člana njegovega družinskega gospodinjstva; 
če nima stanovanja, ki ga odkupuje, oziroma, če ne 
uporablja družinskega službenega stanovanja po pred- 
pisih o zagotavljanju stanovanj v JLA. 

65. člen 
Za zagotovljeno brezplačno nastanitev po tem 

pravilniku se šteje nastanitev v vojaškem objektu (ho- 
tel, internat, vojašnica, karavla, šotor, ladja ipd.) ali 
v objektu podjetja oziroma druge organizacije, ki se 
ukvarja z organiziranjem in zagotavljanjem nastani- 

tve, ki jo po ukazu pristojnega starešine, izdanem v 
zvezi z izvrševanjem službene naloge uporablja ose- 
ba iz 1. člena tega pravilnika med uveljevanjem pra- 
vice do kakega povračila iz tega pravilnika. 

Kadar objektivne okoliščine ne omogočajo oziro- 
ma kadar ni smotrno zagotoviti brezplačne nastanitve 
na način iz prvega odstavka tega člena, se izjemoma 
osebi, ki uveljavlja pravico do povračila, predpisane- 
ga s tem pravilnikom, priznavajo nastanitveni stroški. 

Kadar je brezplačna nastanitev organizirana pri 
podjetju, plača nastanitvene stroške vojaška enota 
oziroma vojaška ustanova, ki organizira nastanitev. 

66. člen 
Povračila, predpisana s tem pravilnikom, ne pri- 

padajo aktivni vojaški osebi — nižjemu oficirju med 
rednim šolanjem na vojaški akademiji, razen: 

1) povračil za službeno potovanje (5. do 18. člen); 
2) povračila dela stroškov za prehrano med delom 

(44. in 45. člen); 
3) povračila stroškov za osebni prevoz (52. člen). 

67. člen 
Za vojake po pogodbi za določen čas veljajo do- 

ločbe tega pravilnika, ki se nanašajo na povračilo 
stroškov: 

1) za službeno potovanje (16. člen); 
2) za enotovno potovanje (19. do 22. člen); 
3) za službo na ladjah vojne mornarice (23. in 24. 

člen); 
4) za službo na posebnih vojaških objektih (25. in 

26. člen); 
5) za osebni prevoz v kraju službovanja (52. do 

55. člen); 
6) za osebni prevoz za potovanja, ki niso službena 

potovanja (1. do 4. točka prvega odstavka in 7. do 9. 
točka drugega odstavka 58. člena). 

XVIIL DOLOČBE O POSTOPKU ZA UVELJAVITEV 
PRAVICE DO POVRAČILA 

68. člen 
Pravica do povračil, predpisanih v tem pravilniku, 

razen do povračila dela stroškov za prehrano med 
delom, se uveljavlja z vložitvijo pisne zahteve pri pri- 
stojni vojaški enoti oziroma vojaški ustanovi. 

Obračun potnih in drugih stroškov, predložen na 
predpisanem obrazcu, se šteje za zahtevo, vloženo po 
prvem odstavku tega člena. 

Obrazec ukaza za službeno potovanje in obračuna 
za povračilo stroškov je objavljen v prilogi tega pra- 
vilnika in je njegov sestavni del. 

69. člen 
K zahtevi iz 68. člena tega pravilnika se priložijo 

dokazi, na podlagi katerih se da ugotoviti, da so izpol- 
njeni pogoji, predpisani za uveljavljanje pravice do 
kakega povračila iz tega pravilnika. 

Dokazi po prvem odstavku tega člena so: račun 
za stroške nastanitve oziroma penziona, če se povra- 
čilo uveljavlja po 10. členu tega pravilnika; dokazi o 
stroških za osebni prevoz v primerih, za katere ni 
predpisana enotna tarifa (avtobusne vozovnice, letal- 
ske vozovnice, ladijske vozovnice idr.); potrdila o dru- 
gih stroških, nujnih za izvršitev službenega opravka; 
dokaz pristojnega organa, da oseba nima stanovanja 
v kraju službovanja; dokazi o družinskem stanju; iz- 
java dveh prič, da oseba iz tretjega odstavka 27. člena 
tega pravilnika na ozemlju SFRJ nima stanovanja ali 
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hiše po določbah omenjenega člena; dokaz, da aktiv- 
na vojaška oseba — samska nima stanovanja ali na- 
stanitve v kraju službovanja po tretjem odstavku 33. 
člena tega pravilnika; vozni list ali račun o prevozu 
selitvenih stvari oziroma potrdilo prevoznika; izpisek 
iz mrliške matične knjige — kadar povračilo uveljav- 
lja družina; potrdilo garnizijskega poveljstva, da prej 
ni mogla dobiti stanovanja — za osebo iz 3. in 4. toč- 
ke drugega odstavka 39. člena tega pravilnika, če je 
minilo več kot pet let od dneva, ko ji je prenehala slu- 
žba; potrdilo o odjavi stalnega prebivališča v doteda- 
njem stalnem prebivališču — če vložnik zahteve nima 
nikjer stanovanja; dokaz o vseljivosti stanovanja; po- 
godba ali odločba o uporabi stanovanja, ki se preda; 
potrdilo pristojnega stanovanjskega organa o predaji 
Snovanja; dokaz o datumu vrnitve v državo; za po- 
vračilo stroškov za osebni prevoz, kadar je oseba od- 
sotna zaradi zasebnih opravkov v primeru smrti ož- 
jega družinskega člana: izjava o stopnji sorodstva — 
aktivne vojaške osebe oziroma civilne osebe in izpi- 
sek iz mrliške knjige in izjava o stopnji sorodstva z 
umrlim družinskim članom pa za druge osebe iz 1. 
člena tega pravilnika; drugi nujni dokazi o okolišči- 
nah ali dejstvih, od katerih je odvisna pravica do za- 
devnega povračila. 

Če so dejstva in okoliščine, ki se dokazujejo z do- 
kazi iz drugega odstavka tega člena, že evidentirani v 
dosjeju denarnih podatkov ali v dosjeju personalnih 
podatkov vložnika zahteve, se zanje k zahtevi ne pri- 
ložijo dokazi. 

70. člen 
Pravica do povračila iz tega pravilnika se ugotovi 

z odločbo pristojnega organa. 

Pristojnost prve in druge stopnje se določi po 
Predpisu o pristojnosti za izdajanje in pripravljanje 
odločb v upravnem postopku v ZSLO in v vojaških 
enotah oziroma vojaških ustanovah. O zahtevi osebe, 
ki ji je prenehala služba v JLA, je na prvi stopnji 
pristojna odločati vojaška enota oziroma vojaška us- 
tanova, v kateri je osebi prenehala služba. Če je ta 
vojaška enota oziroma vojaška ustanova razpuščena, 
je o zahtevi pristojna odločati vojaška enota oziroma 
vojaška ustanova, ki je na ukaz pristojnega starešine 
prevzela obveznosti te vojaške enote oziroma vojaške 
ustanove. 

Za povračila, ki se izplačujejo na podlagi računov 
potnih stroškov ali z neposredno uporabo tega pravil- 
nika, se ne izda posebna odločba, temveč se za od- 
ločbo šteje odredba pristojnega starešine za izplačilo. 
Ce predlagatelj računa oziroma prejemnik povračila 
ni zadovoljen s priznanim povračilom, mora organ 
prve stopnje izdati odločbo iz prvega odstavka tega 
člena. 

71. člen 
Povračila po tem pravilniku pripadajo, in sicer; 
1) za službeno potovanje in enotovno potovanje — 

od ure odhoda prevoznega sredstva iz kraja službova- 
nja do ure vrnitve navedenega prevoznega sredstva v 
kraj službovanja; če kraj, kjer oseba stanuje, ni kraj 
službovanja te osebe, službeno potovanje pa se začne v 
kraju, kjer oseba stanuje, pripada povračilo od ure 
odhoda prevoznega sredstva iz kraja, kjer oseba sta- 
nuje, do ure vrnitve tega sredstva v kraj, kjer oseba 
stanuje; za službeno potovanje, ki traja manj kot 24 
ur in na katero se gre na nujen ukaz z delovnega me- 
sta brez posebnih priprav, se čas odhoda na službeno 
potovanje izjemoma šteje od začetka delovnega časa; 
ce se gre na službeno potovanje z letalom, pripada 
povračilo za službeno potovanje od ure odhoda pre- 
voznega sredstva rednega javnega prometa oziroma 
drugega prevoznega sredstva iz kraja službovanja ali 
kraja, kjer oseba stanuje, na letališče do ure vrnitve 

tega prevoznega sredstva v kraj službovanja oziroma 
v kraj, kjer oseba stanuje; za kurirje centralne eks- 
pedicije ZSLO — pri odhodu največ poldrugo uro 
pred odhodom prevoznega sredstva rednega prometa 
do ure vrnitve tega sredstva v kraj službovanja; 

2) za stroške, nastale s službo na ladjah vojne 
mornarice — od ure vkrcanja do ure izkrcanja; čas, 
za katerega pripada po 24. členu tega pravilnika večje 
povračilo, se šteje od trenutka prekinitve prometa s 
kopnim do povelja: »privez — prosto«; 

3) za stroške, nastale z opravljanjem dolžnosti na 
posebnih vojaških objektih: 

a) za dolžnosti iz 25. člena tega pravilnika — od 
dneva prihoda na objekt do dneva odhoda z objekta; 

b) za dolžnosti iz 26. člena tega pravilnika — od 
ure prihoda na objekt do ure odhoda z objekta; 

4) za šolanje od ničle ure dneva, ko se začne šola- 
nje, do 24 ure dneva, ko osebi preneha status osebe 
na šolanju; za izredno šolanje se čas za vsaki poziv 
oziroma del šolanja računa posebej na način, nave- 
den v tej točki; 

5) za delo na terenu v VGU — od ure prihoda na 
kraj dela do ure odhoda s kraja dela; 

6) za vojaške obveznike in druge osebe (50. in 51. 
člen) — po tem pravilniku za aktivne vojaške osebe 
in vojake. 

Kadar se določene aktivnosti prekinejo (službeno 
potovanje, enotovno potovanje, služba na posebnih vo- 
jaških objektih, vkrcanje, šolanje idr.), se čas, za ka- 
terega pripada povračilo, obračuna za vsak del pose- 
bej. 

72. člen 
Povračila, ki so določena v mesečnih pavšalnih 

zneskih, pripadajo mesečno za nazaj. 
Če pripada mesečno povračilo za manj kot en 

mesec, se obračunava po dneh, s tem da se ostanek 
ur šteje kot cel dan. Dnevni znesek povračila razen 
povračila iz 44. člena tega pravilnika, se dobi tako, 
da se mesečni znesek deli s 30. 

73. člen 
Ne glede na prvi odstavek 72. člena tega pravil- 

nika se smejo mesečno za nazaj obračunavati tudi po- 
vračila stroškov: za službeno potovanje, za službo na 
ladjah vojne mornarice, za službo na posebnih vojaš- 
kih objektih, za delo na terenu VGU, za osebni prevoz 
v kraju službovanja za prihod na delo in vrnitev z 
dela, med šolanjem, za vojaške obveznike, za enotov- 
no potovanje in povračilo dela stroškov za prehrano 
med delom. 

Če kako povračilo iz prvega odstavka tega člena 
pripada za manj kot mesec dni, se obračuna za za- 
devno obdobje. 

74. člen 

Oseba iz 1. člena tega pravilnika ima pravico do 
akontacije za vsa povračila po tem pravilniku, razen 
za: povračilo stroškov za osebni prevoz v kraju služ- 
bovanja, dela stroškov za prehrano med delom in de- 
la stroškov za opremljanje stanovanja. 

Akontacija iz prvega odstavka tega člena za po- 
vračila, ki pripadajo v mesečnem pavšalnem znesku, 
se sme izplačati samo za prvi mesec. 

Akontacija se daje v znesku, ki je približno enak 
znesku povračila. 

Akontacija povračila selitvenih stroškov pripada 
tudi aktivni vojaški osebi, za katero je bil izdan akt 
o prenehanju službe, če želi družino preseliti do raz- 
rešitve. 
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75. člen 
Prejemnik akontacije jo mora opravičiti v petih 

dneh po končanem potovanju, zaradi katerega jo je 
dobil, oziroma po prenehanju razlogov za izplačilo 
akontacije, za selitvene stroške pa najpozneje v 30 
dneh po prejemu akontacije. 

XIX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

76. člen 
Starešina organizacijske enote ZSLO, pristojne za 

načrtovanje razvoja in finance, je pooblaščen, da v 
skladu s tem pravilnikom in drugimi predpisi uredi 
način obračunavanja in izplačevanja povračil, pred- 
pisanih v tem pravilniku. 

77. člen 
Oseba iz 1. člena tega pravilnika, ki ji je do dneva 

uveljavitve tega pravilnika s pravnomočno odločbo 
priznana pravica do povračila iz 27. člena tega pravil- 
nika, v kraju službovanja pa uporablja opremljeno 
najemniško stanovanje, ki se po predpisih o zagotav- 
ljanju stanovanj v JLA šteje za družinsko službeno 
stanovanje, obdrži to pravico, dokler izpolnjuje pogo- 
je, predpisane v pravilniku, ki je veljal pred uvelja- 
vitvijo tega pravilnika. 

Ne glede na prvi odstavek tega člena pripada ose- 
bi iz 48. člena tega pravilnika, ki je do uveljavitve te- 
ga pravilnika v novem kraju službovanja dobila sta- 
novanje kot začasno rešitev ali ji je bilo dano v na- 
jem opremljeno stanovanje, povračilo dela stroškov 
za ureditev stanovanja za predajo, kadar to stanova- 
nje preda pristojnemu stanovanjskemu organu. 

78. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, neha veljati 

pravilnik o povračilu potnih in drugih stroškov v Ju- 
goslovanski ljudski armadi (Vojaški uradni list št. 
21/88, 25/88, 3/89, 8/89, 11/89, 14/89, 18/89, 22/89, 32/89, 
8/90, 9/90, 15/90, 30/90 in 8/91) 

79. člen 
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v 

Vojaškem uradnem listu, uporablja pa se od 1. julija 

R.v.p. št. 32 
Beograd, 18. junija 1991 

Zvezni sekretar 
za ljudsko obrambo 

armadni general 
Veljko Kadijević 1. r. 

Priloga 1 
(štampiljka) (format A-5) 

Na podlagi 18. člena pravilnika o povračilu potnih in drugih stroškov v Jugoslovanski ljudski ar- 
madi izdajam 

Ukaz za  
(službeno potovanje, enotovno potovanje idr.) 

1. Da tovariš-i     
(ime in priimek, čin —razred, za civilne osebe — CO, za druge pa kategorija oseb) 

odpotuje-jo iz   v  prek  

da bi  

2. Potovanje je treba začeti   19  ob   uri, končati pa najpozneje 

     19  ob   uri. 

3. Pravica do prevoznih sredstev: pri odhodu   

4. Na tem potovanju je — ni zagotovljena brezplačna nastanitev. 

5     
(druge okoliščine, ki vplivajo na višino povračila) 

6. Stroški potovanja gredo v breme sredstev, odobrenih s finančnim načrtom za leto 19  Šifra NN 

 , naloge — stroška   

Pristojni starešina 



Četrtek, 20 junija 1991 VOJAŠKI URADNI LIST Številka 13 — Stran 457 

(Hrbtna stran obrazca) 

OBRAČUN POVRAČILA STROŠKOV ZA 
(službeno potovanje in enotovno potovanje) 

OPIS STROŠKOV — POVRAČIL Znesek dinarjev 

Vozovnice — prevoz stvari po voznem listu 

b)   
Dnevnice od   19  ob   uri 

do   19  ob   uri 
Skupaj   dnevnic po   
Posebni izdatki   

Skupaj: 

Namen in kraj potovanja 

Priloge;   

Datum:   19  

OBRAČUN 

Znesek računa   

Akontacija   

Prejel — vrnil   

Podpis 

(za starešine iz 18. člena pravilnika) 

Predlagatelj obračuna* 

din 

din 

din 

IZPLAČATI 
v breme fin. načrta VP za leto 19  VP   
  šifra NN  , naloge — stroška 
  din, z besedami     

Odredbodaj alec 

• Starešina iz 18. člena tega pravilnika se ne podpiše kot predlagatelj obračuna. 

474. 

Na podlagi četrtega odstavka 17. člena, drugega 
odstavka 309. člena, 337. in 351. člena ter tretjega od- 
stavka 353. člena zakona o službi o oboroženih silah 
v Uradni list SFRJ št. 7/85, 20/89, 40/89 in 26/90) pred- 
Pisuje zvezni sekretar za ljudsko obrambo 

PRAVILNIK 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA 
O OSEBNIH DOHODKIH IN DRUGIH DENARNIH 
prejemkih aktivnih vojaških oseb in vo- 

jakov PO POGODBI ZA DOLOČEN CAS 

1. člen 
V pravilniku o osebnih dohodkih in drugih denar- 

nih prejemkih aktivnih vojaških oseb in vojakov po 
Pogodbi za določen čas (Vojaški uradni list št. 8/91) 
se v prvem odstavku 11. člena na koncu 9. točke na- 
mesto podpičja postavi pika. 

10. točka se črta. 

2. člen 
„V prvem odstavku 19. člena se za besedama: »št. 

/°2« dodasta besedi: »in 35/91«. 
Drugi in tretji odstavek se črtata. 

3. člen 
20. člen se črta. 

4. člen 
21. člen se spremeni, tako da se glasi: 
»Aktivni vojaški osebi, ki je postavljena v mejni 

karavli, pripada mesečno nadomestilo v višini 20% se- 
števka točk, določenih za čin oziroma razred in po- 
ložajno skupino. 

Aktivni vojaški osebi, ki je postavljena in ima 
stalno prebivališče v garniziji, kjer se služba oprav- 
lja v oteženih razmerah, pripada mesečno nadomesti- 
lo v višini 10% seštevka točk, določenih za čin oziro- 
ma razred in položajno skupino. 

Garnizije, v katerih se služba opravlja v oteženih 
razmerah, določi zvezni sekretar s posebnim aktom.«. 

5. člen 

V prvem odstavku 26. člena se besedi: »181 točk« 
nadomestita z besedama: »129 točk«, besedi: »125 
točk« pa z besedama: »73 točk«. 

6. člen 
Za 27. členom se črtata naslov in 28. člen. 

7. člen 
V drugem odstavku 29. člena se besede: »11. do 

28. členu« nadomestijo z besedami: »11. do 27. členu«. 

8. člen 
V 32. členu se na koncu petega odstavka pika na- 

domesti z vejico in dodajo besede: »znašati pa sme 
največ do 15%«. 
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9. člen 
V 33. členu se za besedami: »35. in 36. členu tega 

pravilnika,« dodajo besede: »in dežurstva v sistemu 
protiletalske obrambe«, besede: »(v nadaljnjem bese- 
dilu: pravilnik o povračilu stroškov)« pa se črtajo. 

10. člen 
V prvem odstavku 35. člena se besede: »povračilo 

za vsako dežurstvo v odstotku dnevnice za službeno 
potovanje, predpisane s pravilnikom o povračilu stro- 
škov in sicer:« nadomestijo z besedami: »povračilo za 
vsako dežurstvo, in sicer:«. 

V 1. točki se odstotek: »208%« nadomesti z bese- 
dama: »58 točk«, odstotek: »183%« z besedama: »46 
točk«, odstotek: »158%« z besedama: »35 točk«, odsto- 
tek: »142%« z besedama: »27 točk«, odstotek: »130%« 
z besedama: »20 točk«, odstotek: »152%« z besedama: 
»28 točk«, odstotek: »145%« pa z besedama: »27 točk«. 

V 2. točki se odstotek: »190%« nadomesti z bese- 
dama: »49 točk«, odstotek: »171%« z besedama: »39 
točk«, odstotek; »155%« z besedama: »33 točk«, odsto- 
tek: »130%« z besedama: »22 točk«, odstotek: »123%« 
pa z besedama: »18 točk«. 

V 3. točki se odstotek: »174%« nadomesti z bese- 
dama: »42 točk«, odstotek: »155%« z besedama: »33 
točk«, odstotek: »120%« z besedama: »17 točk«, odsto- 
tek: »111%« pa z besedama: »15 točk«. 

11. člen 
Drugi odstavek 58. člena se črta. 

12. člen 
V 69. členu se besede: »(19. in 20. člen)« nadome- 

stijo z besedama: »(19. člen)«. 

13. člen 
V 2. točki prvega odstavka 72. člena se besede: 

»(19. in 20. člen)« nadomestijo z besedama: »(19. 
člen)«. 

14. člen 
Določbe tega pravilnika se uporabljajo od 1. juli- 

ja 1991. 

15. člen 
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Voja- 

škem uradnem listu. 

R.v.p. št. 33 
Beograd 18. junija 1991 

Zvezni sekretar 
za ljudsko obrambo 

armadni general 
Veljko Kadijević L r. 

475. 

Na podlagi 491. člena zakona o službi v oborože- 
nih silah (Uradni list SFRJ št. 7/85, 20/89, 40/89 in 
26/90) predpisuje zvezni sekretar za ljudsko obrambo 

PRAVILNIK 

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA 
O OSEBNIH DOHODKIH IN DRUGIH DENARNIH 
PREJEMKIH CIVILNIH OSEB V SLUŽBI V JUGO- 

SLOVANSKI LJUDSKI ARMADI 

1. člen 
V pravilniku o osebnih dohodkih in drugih de- 

narnih prejemkih civilnih oseb v službi v Jugoslovan- 
ski ljudski armadi (Vojaški uradni list št. 31/89, 15/90, 

30/90, 4/91 in 8/91) se v 1. točki drugega odstavka 27. 
člena črtajo besede: »znanstvenoraziskovalna dela, 
dela v zvezi z zdravljenjem ljudi,«. 

2. člen 
1. in 2. točka prvega odstavka 28. člena se črtata. 
V 3. točki se številka: »3)« črta, besedilo te točke 

pa se združi z uvodnim stavkom prvega odstavka. 

3. člen 
Za 35. členom se črtajo podnaslov: »Plačilo za slu- 

žbo v izrednih razmerah« in 36. in 37. čleri. 

4. člen 
39. člen se spremeni, tako da se glasi: 
»Civilnim osebam-zdravstvenemu osebju (zdrav- 

nikom, stomatologom, farmacevtom, medicinskim te- 
hnikom in bolničarjem), ki dežurajo v vojaški zdrav- 
stveni ustanovi, pripada plačilo za vsako dežurstvo. 
Znesek tega plačila se določi glede na strokovno izo- 
brazbo, predvideno za delovno mesto, na katero je ci- 
vilna oseba postavljena, vrsto vojaške zdravstvene us- 
tanove, v kateri dežura, in čas, ko dežura, in sicer: 

1) na klinikah Vojaške medicinske akademije za: 
splošno in vaskulamo kirurgijo, travmatologijo in or- 
topedijo, kardialno in torakalno kirurgijo, urologijo, 
nevrokirurgijo, plastično kirurgijo in opekline, maksi- 
lofacialno kirurgijo, anesteziologijo in reanimacijo, ur- 
gentno medicino, uho, grlo in nos, očesne bolezni in v 
Centru za prvo pomoč Vojaške medicinske akademi- 
je; v enotah za intenzivno zdravljenje bolnikov klinik 
za: hematologijo (sterilna soba), nalezljive bolezni in 
psihiatrijo ter v kirurgičnih oddelkih, enotah za inten- 
zivno zdravljenje bolnikov in koronarnih enotah vo- 
jaških bolnišnic. Vojaški bolnišnici Centra medicin- 
skih ustanov vojaškopomorskega območja v Splitu, 
Vojaškem medicinskem centru v Novem Sadu in v 
Vojaški medicinski ustanovi za rehabilitacijo in zdra- 
vljenje v Meljinah, in sicer: 

a) za zdravnika specialista — — — 58 točk; 
b) za zdravnika na specializaciji — — 46 točk; 
c) za zdravnika splošne prakse — — 35 točk; 
d) za drugo zdravstveno osebje; 
— za medicinske tehnike z višjo stro- 

kovno izobrazbo — — — — — — — 27 točk, 
— za medicinske tehnike s srednjo stro- 

kovno izobrazbo — — — — — — — 20 točk, 
— za bolničarje z nižjo strokovno izo- 

brazbo — — — — — — — — — 19 točk, 
— za zdravstveno osebje na delu v ope- 

racijskih blokih klinik in oddelkov iz 1. toč- 
ke tega člena (instrumentarji, anestezisti in 
bolničarji v operacijski dvorani) ter za zdra- 
vstveno osebje Vojaške medicinske akademi- 
je, ki dela v kirurgični in internistični inten- 
zivni negi, pri zdravljenju hudih opeklin in 
v Centru za prvo pomoč Vojaške medicinske 
akademije, in sicer; 

— za medicinske tehnike z višjo stro- 
kovno izobrazbo — — — — — — — 28 točk, 

— za medicinske tehnike s srednjo stro- 
kovno izobrazbo — — — — — — — 27 točk, 

— za bolničarje z nižjo strokovno izo- 
brazbo — — — — — — — — — 25 točk; 

2) na dragih klinikah, inštitutih in oddelkih Voja- 
ške medicinske akademije, drugih oddelkih vojaških 
bolnišnic, v Vojaški bolnišnici Centra medicinskih us- 
tanov vojaškopomorskega območja v Splitu, Vojaš- 
kem medicinskem centru v Novem Sadu (razen gar- 
nizijske ambulante), Vojaškomedicinski ustanovi za 
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rehabilitacijo in zdravljenje v Meljinah, Vojaškem 
centru za medicinsko rehabilitacijo v Rimskih Topli- 
cah, kabinetih za pediatrijo, kabinetih za ginekologijo 
in vojaških lekarnah, in sicer; 

a) za zdravnika specialista — — — 49 točk; 
b) za zdravnika na specializaciji — — 39 točk; 
C) za zdravnika splošne prakse in far- 

macevta — — — — — — — — — 32 točk; 
d) za drugo zdravstveno osebje: 
— za medicinske tehnike z višjo stroko- 

vno izobrazbo — — — — — — — 22 točk, 

— za medicinske tehnike s srednjo stro- 
kovno izobrazbo — — — — — — — 18 točk, 

— za bolničarje z nižjo strokovno izo- 
brazbo — — — — — — — — — 17 točk; 

3) v garnizijskih ambulantah, če so v gamiziji naj- 
manj štirje zdravniki, ne vštevši zdravnikov na stažu, 
v medicinskih centrih, razen medicinskih centrov, na- 
vedenih v 1. in 2. točki tega člena, in medicinskih na- 
bornih centrih, in sicer: 

a) za zdravnika specialista — — — 42 točk; 
b) za zdravnika — — — — — — 33 točk; 
c) za drugo zdravstveno osebje; 
— za medicinske tehnike z višjo stroko- 

vno izobrazbo — — — — — — — 17 točk, 

— za medicinske tehnike s srednjo stro- 
kovno izobrazbo — — — — — — — 15 točk, 

— za bolničarje z nižjo strokovno izo- 
brazbo — — — 14 točk. 

Plačilo za dežurstvo, določeno v 1. in 2. točki tega 
.'.se poveča za 15% za glavne dežurne na Vojaški 

medicinski akademiji (skupine kirurgičnih klinik, in- 
ternih klinik, nevropsihiatričnih klinik ter glavni ane- 
steziolog). 

Plačilo iz prvega odstavka tega člena za dežurstvo 
V ЈПе^' 540 vojaška zdravstvena ustanova ne dela, ter v dneh, ko je vojaška zdravstvena ustanova dežurna 
za občane, se poveča za 20%, v dneh državnih prazni- 
kov pa za 30%. 

Dežurstvo v dneh, ko vojaška zdravstvena ustano- 
va ne dela, je vsako dežurstvo, ki se je tega dne zače- 
lo ali se tega dne konča. 

Civilnim osebam-zdravstvenemu osebju, ki pre- 
jemajo plačilo iz prvega in drugega odstavka tega čle- 
Pa, ne pripada povečanje osebnega dohodka iz 55., 57. 
m 58. člena tega pravilnika.«. 

5. člen 
Za 39. členom se doda nov člen, ki se glasi; 

»39a. člen 
Plačilo za dežurstvo iz 39. člena tega pravilnika se 

obračuna tako, da se ustrezno število točk pomnoži z 
denarno vrednostjo točke, ki velja za aktivne vojaške 
osebe.«. 

6. člen 
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Vojaš- 

kem uradnem listu, uporablja pa se od 1. julija 1991. 

_ R v.p. št. 34 
Beograd, 18. junija 1991 

Zvezni sekretar 
za ljudsko obrambo 

armadni general 
Veljko Kadijević l.r. 

476. 

Na podlagi 105. člena zakona o sredstvih in fi- 
nanciranju Jugoslovanske ljudske armade (Uradni 
list SFRJ št. 53/84 in 57/89) izdaja zvezni sekretar 
za ljudsko obrambo 

ODREDBO 
O UPORABI NASTANITVENIH OBJEKTOV ZA 

SAMCE V JUGOSLOVANSKI LJUDSKI ARMADI 

1. Objekti Jugoslovanske ljudske armade (v na- 
daljnjem besedilu; JLA), določeni za nastanitev sam- 
cev, se lahko oddajajo na način, določen s to odredbo. 

2. Nastanitvene objekte JLA za samce sestavljajo: 
vojaški samski hoteli in njihovi deli (depandanse); 
deli vojaških počitniških domov in komercialnih ho- 
telov, ki so izločeni za nastanitev samcev, ter drugi 
objekti JLA, ki so z odločbo komandanta vojaškega 
območja, vojaškopomorskega območja in vojnega 
letalstva in protizračne obrambe (v nadaljnjem be- 
sedilu; komandant vojaškega območja) v skladu z 
veljavnimi predpisi določeni za nastanitev samcev. 

Objekte iz prvega odstavka te točke upravlja Di- 
rekcija Zveznega sekretariata za ljudsko obrambo za 
preskrbo, počitek in gostinstvo (v nadaljnjem besedi- 
lu; direkcija). 

3. O objektih iz 2. točke te odredbe vodijo poseb- 
no evidenco: 

1) vojaška poveljstva, ki po posebnem predpisu 
ali odredbi opravljajo funkcijo gamizijskega povelj- 
stva, oziroma stanovanjski organi omenjenih povelj- 
stev (v nadaljnjem besedilu; stanovanjski gamizijski 
organ) — za objekte na območju gamizije; 

2) poveljstvo vojaškega območja — za objekte na 
svojem območju; 

3) direkcija — na ravni JLA. 
Način vodenja evidence iz prvega odstavka te toč- 

ke predpiše direktor direkcije. 
Vodenje evidence iz prvega odstavka te točke ne 

pomeni, da ni treba voditi drugih predpisanih evidenc 
(vojaški kataster, zemljiške in druge javne knjige). 

4. Denarna sredstva za investicijsko in tekoče vzdr- 
ževanje objektov iz 2. točke te odredbe ter za nakup, 
vzdrževanje in obnavljanje pohištva in opreme v ome- 
njenih objektih načrtuje direkcija po predpisih o na- 
črtovanju v oboroženih silah SFRJ v miru, pri čemer 
se za investicijsko vzdrževanje in opremljanje objek- 
tov uporabljajo proračunska sredstva, za druge na- 
mene pa sredstva od plačane najemnine. 

Standarde za opremljanje nastanitvenih objektov 
za samce predpiše direkcija. 

5. Nastanitvene objekte za samce v JLA imajo 
po najemni pogodbi pravico uporabljati: 

1) aktivne vojaške osebe; 
2) civilne osebe v službi v JLA, ki so premeščene 

po potrebi službe ali so bile po končani vojaški šoli 
razporejene na dolžnost izven dotedanjega kraja stal- 
nega prebivališča; 

3) vojaški štipendisti; 
4) otroci aktivnih vojaških oseb, ki so na rednem 

šolanju na višjih in visokih šolah, če v kraju stalnega 
prebivališča staršev ni šol oziroma fakultet, ki jih obi- 
skujejo. 

Osebe iz prvega odstavka te točke imajo pravico 
uporabljati nastanitvene objekte za samce v JLA, če v 
gamiziji ali kraju, v katerem so v službi oziroma na 
šolanju oni ali njihovi ožji družinski člani, ne upora- 
bljajo ali nimajo v lasti družinske stanovanjske hiše 
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ali stanovanja in če njihovi starši v zadevni garniziji 
ne uporabljajo stanovanje, dobljeno tudi zanje. 

Za osebe iz tretje in četrte alinee prvega odstavka 
te točke se izloči do 5% nastanitvenih zmogljivosti za 
samce v garniziji. 

6. Zmogljivosti nastanitvenih objektov za samce, 
ki jih ne uporabljajo osebe iz 5. točke te odredbe, se 
smejo oddati tudi drugim osebam (prehodnim gos- 
tom) po tržnih cenah. 

7. Prošnje za nastanitev v objekte iz 2. točke te 
odredbe je treba vložiti pri pristojnem stanovanjskem 
organu na predpisanem obrazcu, ki je objavljen v 
prilogi te odredbe in je njen sestavni del, pri čemer 
vložijo osebe iz prve in druge alinee prvega odstavka 
5. točke te odredbe prošnjo prek starešine vojaške 
enote oziroma vojaške ustanove, v kateri so v službi. 

8. Starešina iz 7. točke te odredbe, prek katerega 
je bila vložena prošnja, primerja podatke iz prošnje 
z uradnimi podatki, ki se vodijo v enoti oziroma us- 
tanovi, preverja njihovo točnost in jih potrdi, nato 
pa prošnjo s spisi in mnenjem pošlje pristojnemu sta- 
novanjskemu organu. 

Evidenco o prošnjah za nastanitev za samce vo- 
dijo stanovanjski garnizijski organi, način vodenja 
evidence pa predpiše direktor direkcije. 

9. Doba prošnje za nastanitev za samce se šteje 
od dneva, ko je bila vložena. 

10. Pri delitvi nastanitve za samce jo ne glede na 
dobo prošnje najprej dobijo osebe: 

1) ki so bile na podlagi izvidov, ocene in mnenja 
pristojne vojaške zdravniške komisije premeščene za- 
radi hude bolezni, če je to v aktu o premestitvi izrec- 
no navedeno, stanovanjski organ pa ugotovi, da niso 
mogle zamenjati stanovanja; 

2) ki so bile postavljene in opravljajo dolžnost; 
pilota v enoti vključno z letalsko brigado, če izpolnju- 
jejo letni program pouka za letalce; pilote učitelje le- 
tenja, inšpektorje letenja in poskusne pilote; potap- 
ljače; pomorske diverzante in podmorničarje; 

3) ki opravljajo dolžnost, za katero je s formacijo 
določen čin generalmajorja ali višji čin; če opravljajo 
dolžnost komandirja oziroma komandanta enote, v ka- 
teri se usposabljajo vojaki, opravlja pouk letenja ali 
pomorski pouk ali so bile po službeni potrebi preme- 
ščene dvakrat ali večkrat. 

Pod enakimi pogoji imajo prednost osebe iz prve- 
ga odstavka te točke, katerih prošnja za nastanitev 
za samce ima daljšo dobo. 

Ostale zmogljivosti se oddajo drugim osebam iz 
prve in druge alinee prvega odstavka 5. točke te od- 
redbe, in sicer glede na priznano dobo prošnje za na- 
stanitev za samce. 

11. Pri odločanju o tem, kateri osebi iz prve in 
druge alinee prvega odstavka 5. točke te odredbe bo 
dodeljeno ležišče v apartmaju, kateri pa v enopostelj- 
nih ali večposteljnih sobah, se upoštevajo čin — raz- 
red oziroma strokovna izobrazba prosilca, specifič- 
nost vojaške službe, ki jo opravlja, in njegovo zdrav- 
stveno stanje. 

12. Odločbo o oddaji nastanitve za samce izda sta- 
rešina stanovanjskega garnizijskega organa. Izvod od- 
ločbe pošlje osebi, ki ji je bila dana nastanitev, in 
pristojnemu organu direkcije, pooblaščenemu za skle- 
nitev najemne pogodbe. 

13. Oseba, ki ne želi sprejeti nastanitve za samce, 
ki ji je dodeljena, mora v sedmih dneh po prejemu 
odločbe o tem pisno obvestiti stanovanjski garnizijski 
organ. Zadevni osebi se določi nova doba prošnje za 
nastanitev za samce in teče od dneva, ko je zavrnila 
sprejeti dodeljeno nastanitev. 

14. Oseba, ki ji je bila dodeljena nastanitev za 
samce, pridobi pravico do uporabe te nastanitve po 
sklenitvi pisne najemne pogodbe. 

15. Najemno pogodbo skleneta oseba, ki ji je bila 
nastanitev za samce dana v najem (v nadaljnjem be- 
sedilu: najemojemalec), in pooblaščeni organ direkci- 
je (v nadaljnjem besedilu: najemodajalec). 

16. Najemna pogodba vsebuje predvsem: pogodbe- 
ni strani, številko in datum odločbe o dajanju nasta- 
nitve za samce v najem; nastanitev, ki je predmet na- 
jema (hiša, ulica in številka sobe); znesek najemnine 
in način plačevanja; trajanje najema; pogoje za od- 
poved in odpovedne roke; kraj in datum sklenitve 
pogodbe in določbe o drugih medsebojnih obveznostih 
pogodbenih strani. 

17. Najemojemalec mora začeti uporabljati nasta- 
nitev za samce v sedmih dneh po sklenitvi najemne 
pogodbe, ker po preteku tega časa izgubi pravico do 
dodeljene nastanitve. 

18. Najemojemalec mora uporabljati nastanitev za 
samce za namen, za katerega je namenjena, tako 
da druge osebe ne ovira pri uporabi njihove nastani- 
tve, upoštevati mora predpisani hišni red in prejeti 
inventar čuvati pred poškodbami in okvarami. 

19. Za uporabo nastanitve za samce se s pogodbo 
dogovori in plača najemnina v znesku, ki ga s poseb- 
no odločbo določi pomočnik zveznega sekretarja za 
ljudsko obrambo za zaledje. 

20. Pravica do najemnine preneha in najemojema- 
lec izgubi pravico do nadaljnje uporabe nastanitve za 
samce, če nastopi eden izmed naslednjih razlogov; 

1) če mu preneha služba v JLA; 
2) če na podlagi predpisov o zagotavljanju stano- 

vanj v JLA reši stanovanjsko vprašanje; 
3) če je premeščen v drugo gamizijo; 
4) če izdaja nastanitev za samce, dodeljeno po 

tej odredbi, drugim osebam v podnajem; 
5) če za dva zaporedna meseca ne plača najemni- 

ne; 
6) če izgubi status vojaškega štipendista; 
7) če izgubi pravico do rednega šolanja. 
Rok za razvezo najemne pogodbe je 30 dni po na- 

stanku kakšnega izmed razlogov iz prvega odstavka 
te točke. 

21. Po preteku najemne pogodbe mora najemoje- 
malec izročiti nastanitev za samce najemodajalcu v 
stanju, v katerem jo je sprejel, pri čemer se upošte- 
vajo spremembe, do katerih je prišlo zaradi redne 
uporabe. 

Če najemojemalec nastanitve za samca ne izroči 
v brezhibnem stanju, odpravi najemodajalec ugotov- 
ljene pomanjkljivosti na njegove stroške. 

22. Osebam, ki jim je bila do uveljavitve te od- 
redbe dana nastanitev za samce, po tej odredbi pa ne 
spadajo v osebe, ki lahko dobijo to nastanitev, se 
odpove pogodba o nadaljnji uporabi nastanitve za 
samce najpozneje do 1. septembra 1991. 

23. Direktor direkcije je pooblaščen, da po potre- 
bi da pojasnilo v zvezi z uporabo te odredbe. 

24. Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi 
v Vojaškem uradnem listu. 

R.v.p. št. 26 
Beograd, 10. junija 1991 

Zvezni sekretar 
za ljudsko obrambo 

armadni general 
Veljko Kadijevič l.r. 
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  Priloga 
(ime in priimek — čin) 

v službi v   
(vojaška enota oziroma vojaška ustanova — kraj) 

STANOVANJSKEMU ORGANU 
GARNIZIJSKEGA POVELJSTVA   

Prošnja za nastanitev 
za samca 

Na podlagi 7. točke odredbe o uporabi nastanitvenih objektov za samce v Jugoslovanski ljudski ar- 

madi (Vojaški uradni list št. 13/91) vlagam prošnjo za dodelitev začasne nastanitve za samce v vojaškem 

samskem hotelu   
(hotel — kraj) 

Za začasno nastanitev za samce prosim od   v enoposteljni — dvoposteljni 
(datum) 

— večposteljni sobi. 

Prošnji prilagam naslednje dokumente: 

Odgovor pošljite na naslov: 

telefon:   

Kraj   datum    
, \ 

Potrjuje Prosilec 

(podpis pristojnega starešine) M. P. 

477. 

Na podlagi 60. člena zakona o sredstvih in financi- 
ranju Jugoslovanske ljudske armade (Uradni list 
SFRJ št. 53/84 in 57/89) izdaja zvezni sekretar za ljud- 
sko obrambo 

ODREDBO 
O PLAČILU MANIPULATIVNIH STROŠKOV OB 

ODKUPU STANOVANJA 

1. Vojaške ustanove za upravljanje stanovanjske- 
ga sklada Jugoslovanske ljudske armade bodo od vsa- 
kega imetnika stanovanjske pravice ob sklenitvi po- 
godbe o nakupu in prodaji (odkupu) stanovanja na 
ime manipulativnih stroškov zaračunavale 4.000 dinar- 
jev. 

2. Stroške iz 1. točke te odredbe lahko imetnik 
stanovanjske pravice vplača naenkrat ob sklenitvi po- 
godbe ah v dveh delih, in sicer: 

1) znesek 2.000 dinarjev — ob sklenitvi pogodbe; 
2) znesek 2.000 dinarjev — v dvanajstih mesečnih 

obrokih. 
3. Znesek 2.000 dinarjev bo vojaška ustanova upo- 

rabila za kritje materialnih stroškov v postopku od- 
kupa stanovanj, 2.000 dinarjev pa za osebne dohodke 
delavcev, ki bodo opravljali dela v zvezi z odkupom. 

4. Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v 
Vojaškem uradnem listu, uporablja pa se od 1. julija 
1991. 

R.v.p. št. 27 
Beograd, 14. junija 1991 

Zvezni sekretar 
za ljudsko obrambo 

armadni general 
Veljko Kadijević 1. r. 

478. 

Na podlagi 7. člena zakona o zagotavljanju stano- 
vanj v Jugoslovanski ljudski armadi (Uradni list 
SFRJ št. 84/90) izdaja zvezni sekretar za ljudsko ob- 
rambo 

ODLOČBO 

O POVPREČNIH GRADBENIH CENAH STANOVANJ 
V JUGOSLOVANSKI LJUDSKI ARMADI 

1. S to odločbo se v skladu s 25. točko navodila o 
metodologiji za določitev vrednosti stanovanjskega 
sklada Jugoslovanske ljudske armade, gradbene cene 
stanovanj in višine stanarin in najemnin (v nadalj- 
njem besedilu: navodilo — Vojaški uradni list št. 
9/91) določijo povprečne gradbene cene stanovanj v 
Jugoslovanski ljudski armadi (v nadaljnjem besedilu: 



I 
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JLA), ki so podlaga za določitev; višine stanarin, na- 
jemnin in plačil za vzdrževanje skupnih delov in in- 
stalacij stanovanjskih hiš stanovanjskega sklada JLA; 
vrednosti stanovanja; najnižjega zneska mesečnega 
obroka pri odkupu stanovanja; najnižjega zneska me- 
sečnega obroka stanovanjskega kredita; višine stroš- 
kov pridobivanja in komunalnega opremljanja zemlji- 
šča, ki se priznajo osebam, ki rešujejo stanovanjsko 
vprašanje z lastnimi sredstvi. 

2. Za potrebe, navedene v 1. točki te odločbe se 
določijo povprečne gradbene cene stanovanj po obči- 
nah, mestih in na ravni republik in pokrajin po pre- 
gledu merodajnih in gravitirajočih občin za določitev 
gradbene cene stanovanj stanovanjskega sklada JLA 
(v nadaljnjem besedilu: pregled — priloga 2 navodila). 

Bosna in Hercegovina: 
Dinarjev 

nam2 

Sarajevo 14.700, 
Gravitirajoče občine iz stolpca 4 pregleda 13.200, 
Banjaluka, Bihač, Brčko, Doboj, Mostar, Tu- 
zla, Zenica 13.200, 
Gravitirajoče občine iz stolpca 4 pregleda 12.500, 

Povprečno Bosna in Hercegovina 13.835; 

Črna gora: 

Titograd 11.800, 
Gravitirajoče občine iz stolpca 4 pregleda 10.300, 
Bar, Budva, Herceg-Novi, Kotor, Tivat, Ulcinj 11.800, 

Povprečno Črna gora 11.695; 

Hrvatska 

Zagreb 15.200, 
Gravitirajoče občine iz stolpca 4 pregleda 14.000, 
Dubrovnik, Makarska, Pulj, Reka, Split, Šibe- 
nik, Zadar 15.200, 
Gravitirajoče občine iz stolpca 4 pregleda 14.000, 
Bjelovar, Karlovac, Koprivnica, Osijek, Sla- 
vonski Brod, Slavonska Požega, Sisak, Varaž- 
din, Vinkovci, Virovitica, Vukovar 14.000, 
Gravitirajoče občine iz stolpca 4 pregleda 13.200, 

Povprečno Hrvatska 14.937; 

Makedonija: 

Skopje 11.800, 
Bitola, Kumanovo, Ohrid, Prilep, Strumica, 
Stip, Tetovo, Titov Veles 10.300, 
Gravitirajoče občine iz stolpca 4 pregleda 9.800, 

Povprečno Makedonija 11.311; 

Slovenija; 

Ljubljana 16.200, 
Gravitirajoče občine iz stolpca 4 pregleda 15.400, 
Celje, Ilirska Bistrica, Koper, Kranj, Maribor, 
Nova Gorica, Novo mesto, Postojna 15.400, 
Gravitirajoče občine iz stolpca 4 pregleda 14.700, 

Povprečno Slovenija 15.711; 

Četrtek, 20. junija 1991 

Dinarjev 
na m! 

Srbija brez pokrajin: 

Beograd 15.600, 
Gravitirajoče občine iz stolpca 4 pregleda 14.500, 
čačak. Gornji Milanovac, Kragujevac, Kralje- 
vo, Kruševac, Niš, Šabac, Titovo Užice, Va- 
Ijevo 14.000, 
Gravitirajoče občine iz stolpca 4 pregleda 13.200, 
Bor, Leskovac, Pirot, Vranje, Zaječar 13.200, 
Gravitirajoče občine iz stolpca 4 pregleda 12.500, 

Povprečno Srbija brez podatkov za pokrajini 15.142; 

Kosovo in Metohija: 

Priština 11.800, 
Gravitirajoče občine iz stolpca 4 pregleda 11.000, 
Peč, Prizren, Titova Mitrovica, Uroševac 11.000, 
Gravitirajoče občine iz stolpca 4 pregleda 10.300, 

Povprečno Kosovo in Metohija 11.374; 

Vojvodina: 

Novi Sad, Pančevo 14.700, 
Gravitirajoče občine iz stolpca 4 pregleda 14.000, 
Kikinda, Sombor, Sremska Mitrovica, Subo- 
tica. Vršac, Zrenj anin 14.000, 
Gravitirajoče občine iz stolpca 4 pregleda 13.200, 

Povprečno Vojvodina 14.326. 

3. Za osebe, ki rešujejo stanovanjsko vprašanje 
z lastnimi sredstvi s stanovanjskim kreditom, se pov- 
prečne gradbene cene iz 2. točke te odločbe povečajo 
za 30%. 

4. Ta odločba začne veljati osmi dan po objavi v 
Vojaškem uradnem listu, uporablja pa se od 1. julija 
1991. 

R.v.p. št. 28 
Beograd, 14. junija 1991 

Zvezni sekretar 
za ljudsko obrambo 

armadni general 
Veljko Kadijević l.r. 

479. 
Na podlagi 7. člena zakona o zagotavljanju stano- 

vanj v Jugoslovanski ljudski armadi (Uradni list 
SFRJ št. 84/90) in 1. in 2. točke 2. člena pravilnika 
o pristojnostih pri upravljanju in vzdrževanju stano- 
vanjskega sklada Jugoslovanske ljudske armade (Vo- 
jaški uradni list št. 9/91) izdaja zvezni sekretar za 
ljudsko obrambo 

ODLOČBO 
O POVEČANJU STANARINE ZA UPORABNIKE STA- 
NOVANJ STANOVANJSKEGA SKLADA JUGOSLO- 

VANSKE LJUDSKE ARMADE 

1. Zneski dosedanjih stanarin za stanovanja sta- 
novanjskega sklada Jugoslovanske ljudske armade se 
od 1. julija 1991 povečajo za 15%, tako da koeficienti 
stanarine znašajo: 

1) v Bosni in Hercegovini — — — — 0,020860, 
2) v Črni gori — — — — — — 0,017952, 
3) v Hrvatski _ — — _ — 0,022503, 
4) v Makedoniji —  — — — — 0,015803, 
5) v Sloveniji — — — — — — — 0,023388, 

VOJAŠKI URADNI LIST 
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6) v Srbiji brez pokrajin — — — — 0,021366, 
7) na Kosovu in Metohiji — — — — 0,018584, 
8) v Vojvodini — — — — — — 0,020607. 
2. Ta odločba začne veljati osmi dan po objavi v 

Vojaškem uradnem listu, uporablja pa se od 1. julija 
1991. 

1. julija 1991 povečajo za 15%, tako da osnovni zne- 
sek mesečne najemnine znaša: 

R.v.p. št. 29 
Beograd, 14. junija 1991 

480. 

Zvezni sekretar 
za ljudsko obrambo 

armadni general 
Veljko Kadijević 1. r. 

Na podlagi 7. člena zakona o zagotavljanju stano- 
vanj v Jugoslovanski ljudski armadi (Uradni list 
SFRJ št. 84/90) in 1. in 2. točke 2. člena pravilnika 
o pristojnostih pri upravljanju in vzdrževanju stano- 
vanjskega sklada Jugoslovanske ljudske armade (Vo- 
jaški uradni list št. 9/91) izdaja zvezni sekretar za 
ljudsko obrambo 

ODLOČBO 
O POVEČANJU NAJEMNINE ZA GARAŽE STANO- 
VANJSKEGA SKLADA JUGOSLOVANSKE LJUDSKE 

ARMADE 

1. Zneski dosedanjih najemnin za garaže stano- 
vanjskega sklada Jugoslovanske ljudske armade se od 

1) v Bosni in Hercegovini 
2) v Črni gori 
3) v Hrvatski 
4) v Makedoniji 
5) v Sloveniji 
6) v Srbiji brez pokrajin 
7) na Kosovu in Metohiji 
8) v Vojvodini 

Za boks-gara- 
žo dinarjev 

na m2 

26,63 
22,56 
28,68 
21,82 
30,22 
29,26 
21,94 
27,58 

Za garaž- 
no mesto 
dinarjev 

339,60 
287,75 
365,70 
278,20 
385,40 
373,00 
279,80 
351,70. 

2. Ta odločba začne veljati osmi dan po objavi v 
Vojaškem uradnem listu, uporablja pa se od 1. julija 
1991. 

R.v.p. št. 30 
Beograd, 14. junija 1991 

Zvezni sekretar 
za ljudsko obrambo 

armadni general 
Veljko Kadijević 1. r. 

481. 

Na podlagi 7. člena zakona o zagotavljanju stanovanj v Jugoslovanski ljudski armadi (Uradni list 
SFRJ št. 84/90) v zvezi s 4. točko 2. člena pravilnika o pristojnostmi pri upravljanju in vzdrževanju stano- 
vanjskega sklada Jugoslovanske ljudske armade (Vojaški uradni list št. 9/91) izdaja zvezni sekretar za 
ljudsko obrambo 

ODLOČBO 
O NADOMESTILU ZA VZDRŽEVANJE SKUPNIH DELOV IN INSTALACIJ STANOVANJSKE HIŠE 

1. Vojaške ustanove za upravljanje stanovanjskega sklada Jugoslovanske ljudske armade bodo ose- 
bam, ki sklenejo pogodbo o nakupu in prodaji (odkupu) stanovanja, zaračunavale nadomestilo za vzdrže- 
vanje skupnih delov in instalacij stanovanjske hiše. 

2. Zneski nadomestila iz 1. točke te odločbe se določijo v skladu z navodilom o metodologiji za določi- 
tev vrednosti stanovanjskega sklada Jugoslovanske ljudske armade, gradbene cene stanovanj in višine sta- 
narin in najemnin po naslednji tabeli: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i 11 

I Stavbe z dvigalom in skupno lo- 
kalno kotlovnico 

1. Stavbe z ravno streho 
(O.TV« vrednosti stanovanjskega sklada) 

2. Stavbe s poševno streho 
(0,92 X 0,7 = 0,6444/0 vrednosti stanovanj- 
skega sklada) 

6,65 

6,12 

5,62 

5,17 

7,18 

6,60 

5,43 

5,00 

7,55 

6,94 

1X1 

6,69 

5,46 

5,03 

6,88 

6,33 

7,00 

6,44 



Stran 464 — Številka 13 VOJAŠKI URADNI LIST Četrtek, 20. junija 1991 

1 2 3 | 4 5 i 6 7 1 8 9 10 11 
II A. Stavbe z dvigalom, brez skup- 

ne lokalne kotlovnice (z insta- 
lacijo centralne kurjave, s pri- 
ključkom na daljinski sistem 
oskrbe s toploto) in stavbe 
brez dvigala z lokalno kotlov- 
nico 

1. Stavbe z ravno streho 
(O.BVo vrednosti stanovanjskega sklada) 

2. Stavbe s poševno streho 
(Q,6xo,92=0,5520/« vrednosti stanovanj- 
skega sklada) < 

B. Stavbe z dvigalom brez insta- 
lacije centralne kurjave 

1. Stavbe z ravno streho 
(0,6X0,95=0,5Wi vrednosti stanovanj- 
skega sklada) 

2. Stavbe s poševno streho 
(0,57 X0,92 = 0,524*/# vrednosti stanovanj- 
skega sklada) 

5,70 

5,24 

5,41 

4,98 

4,82 

4,43 

4,58 

4,21 

6,15 

5,66 

5,84 

5,37 

4,66 

4,29 

4,43 

4,07 

6,47 

5,95 

6,15 

5,65 

6,24 

5,74 

4,92 

5,45 

4,68 

4,31 

4,45 

4,09 

5,90 

5,43 

5,60 

5,15 

6,00 

5,52 

5,70 

5,24 

III A. Stavbe brez dvigala in skupne 
lokalne kotlovnice (z instalaci- 
jo centralne kurjave, priklju- 
čeno na daljinski sistem oskr- 
be s toploto) 

1. Stavbe z ravno streho 
(O.S"/« vrednosti stanovanjskega sklada) 

2. Stavbe s poševno streho 
(0,5 x 0,92 = 0,46»/e vrednosti stanovanj- 
skega sklada) 

B. Stavbe brez dvigala in brez in- 
stalacije centralne kurjave 

1. Stavbe z ravno streho 
(0,5X0,95=0,479•/« vrdnosti stanovanj- 
skega sklada) 

2. Stavbe s poševno streho 
(0,475 x 0,92 = 0,437*/# vrednosti stano- 
vanjskega sklada) 

4,75 

4,37 

4,51 

4,15 

4,01 

3,69 

3,81 

3,51 

5,13 

4,72 

4,87 

4,48 

3,88 

3,57 

3,69 

3,39 

5,39 

4,96 

5,12 

4,71 

5,20 

4,78 

4,94 

4,54 

3,90 

3,59 

3,71 

"3,41' 

4,92 

4,52 

4,67 

4,30 

5,00 

4,60 

4,75 

4,37 

3. Za zasebne stavbe v ustreznih kategorijah se zneski iz 2. točke te odločbe povečajo za 30%, za vrst- 
ne hiše pa za 20%. 

4. Nadomestilo za vsako posamezno stanovanje se določi kot zmnožek zneska iz 2. točke te odločbe in 
števila kvadratnih metrov, za katero se plačuje stanarina. 
^^5. Ta odločba začne veljati z dnem objave v Vojaškem uradnem listu, uporablja pa se od 1. junija 

R.v.p. št. 31 
Beograd, 14. junija 1991 

Zvezni sekretar 
za ljudsko obrambo 

armadni general 
Veljko Kadijević 1. r. 
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Stran 
477. Odredba o plačilu manipulativnih stroš- 

kov ob odkupu stanovanja — — — — 461 
478. Odločba o povprečnih gradbenih cenah 

stanovanj v Jugoslovanski ljudski armadi 461 
479. Odločba o povečanju stanarine za uporab- 

nike stanovanj stanovanjskega sklada Ju- 
goslovanske ljudske armade — — — 462 

480. Odločba o povečanju najemnine za garaže 
stanovanjskega sklada Jugoslovanske ljud- 
ske armade — — — — — — — — 463 

481. Odločba o nadomestilu za vzdrževanje sku- 
pnih delov in instalacij stanovanjske hiše 463 

Tiska: Vojna Stamparija — Beograd, Generala Ždanova 40 b 


