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БИОГРАФИЈА

БРАНИСЛАВА ЛЕПОТИЋ КОВАЧЕВИЋ

Др Бранислава Лепотић Ковачевић је правник који се бави правом енергетике.
Положила је правосудни испит. Докторску дисертацију је одбранила 2001. године.
Даље специјалистичко образовање из права ЕУ стеклa је у Берлину и Бриселу, као и
из области енергетике на CEPMLP, University of Dundee, United Kingdom. Предавала
право енергетике на последипломским студијама Правног факултета Универзитета у
Београду током 2004-2006. Ове студије су похађали 120 полазника са различитим
искуством: правници, економисти и инжењери; из Србије, Црне Горе и Босне и
Херцеговине, који су након тога радили у новооснованим регулаторним институцијама
и компанијама за ново либерализовано тржиште енергије према Уговору о оснивању
Енергетске заједнице. С друге стране, ова активности је успоставила препознатљивост
области права енергетике широм региона и широм индустрије.
Др Лепотић Ковачевић преко двадесет година ради у области енергетике на разним
стручним и менаџерским пословима у области привредног права и права енергетике.
Ангажована је и сарађивала је са владиним и регулаторним институцијама, као и
телима УН-а, ЕУ-а, Енергетске заједнице, УСАИД-а, ГИЗ-а, КПМГ-а, КЕМА-е и других.
Учествовала је у изради низа закона, законских и подзаконских аката у енергетском
сектору у региону Балкана. Аутор је преко 50 радова из области привредног права,
права енергетике, права Европске уније и других сродних права. Редовни је аутор
Klywer Law International Enciclopedia of Law о праву енергетике Црне Горе и Србије.
Говори на конференцијама, парламентарним саслушањима и разним професионалним
удружењима у енергетској индустрији широм региона.
Др Лепотић Ковачевић је као виши домаћи правни стручњак радила на успостављању
Регулаторне агенције за енергетику у Србији. Организовала је обуку за кључне стручне
кадрове у енергетским компанијама у Србији у складу са Уговором о оснивању
Енергетске заједнице и о прописима из области енергетике са енергетском заједницом
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и енергетским законом са PWC. Била је водећи правник у оснивању компаније за
транспорт нафте нафтоводима Транснафта, из Нафтне индустрије Србије (НИС), пре
него што је Газпромњефт преузео НИС. Као руководилац за правне послове, преузела
је улогу кључног правника у паневропском пројекту нафтовода са колегама из
Хрватске, Италије, Румуније и Словеније.
Поред тога што је председница Удружења за право енергетике Србије, чланица је:
Скупштине Удружења правника у привреди, Извршног одбора Српске асоцијације за
нафту и гас - СНАГА, Удружења међународних преговарача у нафтној економији
(АИПН), Друштва термичара и била је члан Извршног одбора Националног нафтног
комитета Србије - Светског савета за нафту.

