НАЦРТ

Закон о рачунању времена
Предмет
Члан 1.
Овим законом уређује се употреба и рачунање времена у Републици Србији.
Циљ
Члан 2.
Циљ овог закона је да обезбеди употребу јединственог времена на територији
Републике Србије усклађеног са временом које се користи у Европској унији.
Примена
Члан 3.
Одредбе овог закона не односе се на време које се користи у области ваздушног
саобраћаја, а које је различито од оног чија је примена обавезна на основу овог закона,
ако је употреба таквог времена предвиђена међународим конвенцијама и уговорима који
обавезују Републику Србију.
Значење појмова
Члан 4.
Поједини појмови у смислу овог закона имају следеће значење:
1) универзално координирано време (UTC) је временска скала чије одржавање и
објављивање података о њој врши Међународни биро за тегове и мере (Bureau
International des Poids et Mesures, BIPM), у сарадњи са Међународном службом за
ротацију Земље и референтне системе (International Earth Rotation and Reference Systems
Service, IERS);
2) летње рачунање времена је универзално координирано време, увећано за два
часа (средњоевропско летње време).
Законско време
Члан 5.
Законско време Републике Србије је национална реализација универзалног
координираног времена (UTC) увећана за један час (средњоевропско време).
Летње рачунање времена
Члан 6.
Летње рачунање времена, у смислу овог Закона, представља период времена
током године, у току којег се часовници померају за један час унапред у односу на
законско време из члана 5. овог закона, и у том периоду представља законско време.

Почетак летњег рачунања времена
Члан 7.
Летње рачунање времена почиње последње недеље (дан у седмици) у марту у 2 h,
тако што се померањем за један час унапред, време у 2 h, рачуна као 3 h.
Завршетак летњег рачунања времена
Члан 8.
Летње рачунање времена се завршава последње недеље (дан у седмици) у октобру
у 3 h, тако што се померањем за један час уназад, време у 3 h, рачуна као 2 h.
Обавештавање о датуму почетка и завршетка летњег рачунања времена
Члан 9.
Национални метролошки институт као институција надлежна за послове
метрологије обавештава јавност у Републици Србији о распореду који приказује датуме
почетка и завршетка летњег рачунања времена у складу са обавештењем Европске
Комисије које се сваких пет година објављује у службеном гласилу Европске уније на
основу Директиве број 2000/84/ЕС Европског парламента и Савета од 19. јануара 2001.
године о летњем рачунању времена.
Службена и пословна комуникација у вези са временом
Члан 10.
У службеној и пословној комуникацији време мора бити у складу са законским
временом Републике Србије.
Надзор
Члан 11.
Надзор над спровођењем овог закона врши министарство надлежно за техничке
прописе, мере и драгоцене метале.
Усклађеност са прописима Европске уније
Члан 12.
Овај закон је усклађен са свим начелима и битним захтевима Директиве број
2000/84/ЕС Европског парламента и Савета од 19. јануара 2001. године о летњем
рачунању времена.
Прелазне и завршне одредбе
Члан 13.
Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о рачунању времена
(„Службени лист СЦГ”, број 20/06).
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије”.

