Priloga št. 1

ZAHTEVEK
ZA VKLJUČITEV V REGISTER PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV

OSNOVNI PODATKI O SUBJEKTU VPISA:
Popoln naziv
(navedeno v
ustanovitvenem
aktu)
Kratek naziv
Sedež

(ulica in hišna številka, kraj)

(poštna številka in naziv pošte)

PODATKI O USTANOVITVI:
Šifra
ustanovitelja
1 – država
(ustrezno
2 – občina
označite)
Matična
številka
(če je subjekt
vpisan v sodni
ali poslovni
register)
Zastopnik
proračunskega
uporabnika
(ime)

(priimek)

(tip zastopnika – funkcija)

PODATKI O PREDLAGATELJU:
Kontaktni
podatki
(ime in priimek kontaktne osebe)

(elektronski naslov1)

Izjava:

Podpisani
(ime in priimek in lastnoročni podpis)

s podpisom soglašam, da se moj elektronski naslov lahko objavi v Registru
proračunskih uporabnikov in vseh ostalih javnih registrih, ki prevzemajo
podatke iz Registra proračunskih uporabnikov.

(telefonska številka)

(številka telefaksa)

Kratka obrazložitev zahtevka in navedba statusnih sprememb ter predpisov ali drugih pravnih
aktov, na podlagi katerih zahtevate pridobitev statusa proračunskega uporabnika.

VRSTA POROČILA (ustrezno označite)
Premoženjska bilanca:

DA

NE

Letna poročila:

DA

NE

V primeru, da elektronski naslov ni javno objavljen na spletni strani proračunskega uporabnika
ali v javnih registrih, ali če je v elektronskem naslovu navedeno osebno ime fizične osebe, ki ni
zastopnik proračunskega uporabnika, se šteje, da ta podatek ni informacija javnega značaja in je
zato potrebno soglasje za javno objavo, ki se poda s podpisom Izjave.
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PRISTOJNO RESORNO MINISTRSTVO, KI BO POKRIVALO PODROČJE DELOVANJA
SUBJEKTA VPISA (PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA)2:
Šifra
proračunskega
uporabnika
resornega
ministrstva ali
občine:
Popolni naziv
resornega
ministrstva ali
občine:
Seznam priložene dokumentacije (ustrezno označite):
akt o ustanovitvi (obvezna priloga, če ustanovitveni akt ni objavljen v Uradnem listu Republike
Slovenije ali na spletnem portalu ustanovitelja);
sklep o imenovanju zastopnika (obvezna priloga, če zastopnik ni vpisan v Poslovnem registru
Slovenije);
pooblastilo za zastopanje v upravnem postopku (v primeru, da ta zahtevek ni podpisan s strani
zastopnika proračunskega uporabnika);
izjava o odpovedi pravici do pritožbe po tretjem odstavku 229. a člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (neobvezna priloga). Izjavo predloži stranka, ki želi, da odločba o vključitvi v
Register proračunskih uporabnikov Uprave Republike Slovenije za javna plačila postane
dokončna in izvršljiva pred potekom 15-dnevnega pritožbenega roka (z dnem vročitve);
proračunski uporabnik, za katerega je register PU primarni register, obvezno predloži
izpolnjen obrazec Prijava za vpis v Poslovni register Slovenije za druge posloven subjekte
oziroma obrazec Prijava za vpis v Poslovni register Slovenije za del poslovnega subjekta, ki je
objavljen na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
http://www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Vpis_-_drugi/Postopek;
Obrazec za identifikacijo elektronskega podpisa zastopnika oziroma osebe, pooblaščene za
zastopanje proračunskega uporabnika (neobvezna priloga – s predložitvijo se zastopniku
oziroma osebi, pooblaščeni za zastopanje proračunskega uporabnika omogoči elektronski način
podpisovanja vlog, obrazcev in drugih dokumentov, potrebnih za poslovanje z Upravo Republike
Slovenije za javna plačila).

Kraj:
Datum:

Žig in podpis zastopnika
proračunskega uporabnika

Podatke izpolni subjekt vpisa (proračunski uporabnik), ki je kot šifro ustanovitelja izbral oznako
1 – država.
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