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МИРА ТОДОРОВИЋ SIMEONIDI ЛЛ.М
Партнер у Адвокатској канцеларији Рокас у Атини
Рођена у Београду, Србија, стручњак за српско и грчко право; примљена у Адвокатску
комору Београда 1993., а у Адвокатску комору Атине 2007.године, мастер грађанског
права (ЛЛ.М) Правног факултета Универзитета у Београду.
Мира је шеф Рокас одсека за енергетику, има више од 20 година искуства у области
права енергетике, укључујући велике пројекте у више јурисдикција, а у вези са М&А,
разним регулаторним питањима и споровима. Пружала је правну подршку у разним
аспектима права енергетике, укључујући електричну енергију, угљоводонике и
обновљиве изворе енергије, раздвајање вертикално интегрисаних енергетских
компанија и друга питања либерализације енергетских тржишта; производње енергије;
трговине и снабдевања, финансирања, издавања лиценци и рагулаторних питања, као
што су питања везана за резервисање капацитета и регулисаних тарифа за пренос,
дистрибуцију и складиштење, и генерално за питања цена енергије; Израде студија
усклађености са ЕУ регулативом у вези са обновљивим изворима енергије и јавним
снабдевањем у енергетици; као и одређена питања концесија за угљоводонике и
складиштење природног гаса. Задужена је за надгледање Рокас мреже адвокатских
канцеларија у погледу питања права енергетике.
Њене публикације укључују; Одељак о електричној енергији у Greek Law Digest за 2018
и за 2019; Одељак о Грчкој за Студију о правној регулативи нуклеарног отпада, Interlaw
едиција (2018); редовно објављује за ИЛО Енергија и природни извори newsletter;
Greek Electricity Market in the midst of Fundamental Reforms u European Networks Law $
Regulation, (издање 4/2014) и Unbundling and Privatisation of the State Owner Vertically
Integrated Companies in the Energy Community у часопису ОГЕЛ volume 12, издање 2
(2014). Уредник је Рокас Energy Newsflash, двомесечног електронског часописа који се
издаје од јуна 2013. и покрива све битне теме права енергетике у ЕУ, Грчкој и другим
државама југоисточне Европe
(http://www.rokas.com/en/press-articles-a-publications/energy-and-environment).

