На основу Закона о облигационим односима закључује се између:
1. _________________________________________________ (фирма, назив и седиште), коју заступа
_____________________________________________________________ (даље:Наручилац) и
2. _________________________________________________ (фирма, назив и седиште), коју заступа
_____________________________________________________________ (даље: Пројектант)

УГОВОР О ПРОЈЕКТОВАЊУ
Члан 1.
Пројектант се обавезује да за рачун Наручиоца изради инвестициону техничку документацију за
грађење објекта ______________________________________________________________________.
Инвестициона техничка документација обухвата израду следећих пројеката:
1) _________________________________________________________________________________;
2) _________________________________________________________________________________.
Пројектант је дужан да инвестициону техничку документацију изради у складу са прописима
(законом, важећим стандардима, техничким нормативима и др.) и са правилима своје струке.
Члан 2.
Наручилац се обавезује да Пројектанту стави на располагање податке потребне за израду
инвестиционе техничке документације, као што су: урбанистичко-технички услови; пројекат
регулације, копију плана, програме за архитектонске и инсталатерске пројекте, услове за
прикључке на инсталације, водовод и канализацију, јака и слаба струја, централно грејање итд.,
урбанистичке услове за водовод, податке о геомеханичким испитивањима терена и др.
___________________________________________________ (навести све потребне податке).
Наручилац је дужан да достави Пројектанту наведене податке у року од __________ дана, а
најкасније до _____________ дана од дана потписивања овог уговора.
Члан 3.
Пројектант се обавезује да инвестициону техничку документацију из члана 1. овог уговора изради и
достави Наручиоцу у року од _______ дана, и то у ______ примерака.
Члан 4.
Наручилац се обавезује да Пројектанту плати на име цене за израду инвестиционе техничке
документације износ од ______________ динара, (словима: _________________________________)
и то у року од ______ дана од дана пријема и прихватања предатих примерака инвестиционе
техничке документације.
Плаћање уговорене цене извршиће се на основу испостављене фактуре Пројектанта на његов рачун
____________________, и то на следећи начин: _______% од цене одмах по потписивању овог
уговора; _______% по предаји израђене инвестиционе техничке документације Пројектанту; остатак
од _______% по пријему писменог обавештења од стране Наручиоца да прихвата инвестициону
техничку документацију као исправну, односно по извршеним исправкама или допунама
инвестиционе техничке документације од стране Пројектанта по захтеву Наручиоца.
Члан 5.
Наручилац се обавезује да у року од _______ дана, од дана од пријема израђене инвестиционе
техничке документације писмено обавести Пројектанта да ли прихвата израђену инвестициону
документацију без примедбе, или да ли има икаквих приговора и захтева на документацију. Ако у
року од _______ дана не стави никакве приговоре, сматраће се да је Наручилац примио
документацију без приговора.
Члан 6.
Пројектант је дужан да поступи по оправданим примедбама Наручиоца и да у израђеној
инвестиционој техничкој документацији изврши исправке односно уради допуне.

Члан 7.
Пројектант задржава ауторско право на израђеној инвестиционој техничкој документацији, док
Наручилац има право једнократног коришчења те документације.
Члан 8.
За случај спора око извршења овог уговора надлежан је Трговински суд у _____________________.
Члан 9.
Овај уговор састављен је у _______ примерака, од којих се _______ примерака налази код
Наручиоца, а ________ код Пројектанта.
Члан 10.
Овај уговор закључен је дана _______________ год. у _____________________________.

ПРОЈЕКТАНТ
_____________________________

НАРУЧИЛАЦ
________________________

