
 

 

 

Правни факултет Универзитета у Београду 

Жан Моне Катедра за европско еколошко право 
 

 

 

Национална конференција Утицај еколошког acquis-ја на развој 

еколошког права у Србији 
 

 

 

20. јун 2022. године 

Конференцијска сала Правног факултета Универзитета у Београду 

 

 

13.00 Уводно излагање 

проф. др Мирјана Дреновак-Ивановић 

Улога Jean Monnet Катедре за европско еколошко право у развоју еколошког права 

и права климатских промена 

 

13.10 Секција I 

 

доц. др Слободан Вукадиновић 

Улога парламента у подстицању учешћа јавности при разматрању еколошких 

питања 

 

Тина Јањатовић, мастер правник 

Извештавање о спровођењу Архуске конвенције у Србији 

 

Христина Војводић, мастер правник  

Примена Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне 

средине у Републици Србији 

 

Милош Кузман, мастер правник, Варвара Алексић, мастер правник  

Преношење ЕУ енергетског acquis-ја у српско законодавство: тренутно стање и 

изазови по енергетску транзицију  

 

Александра Бијељац, мастер правник 

Изазови и развој уређења климатских промена: Да ли је дошло до конституисања 

самосталне гране права климатских промена на нивоу унутрашњег права? 

 



 

Андреја Милошевић, мастер правник 

Развој права климатских промена у Републици Србији након усвајања Закона о 

климатским променама 

 

Дарјана Мацановић, мастер правник 

Предлог ЕУ Директиве о дужној пажњи за одрживо пословање - еколошка дужна 

пажња (environmental due diligence) и могуће импликације за пословање на српском 

тржишту 

 

Јелена Јеремић, мастер правник 

Правна регулатива актуелних пројеката подршке ЕУ домаћим предузећима на 

путу ка одрживом пословању 

 

Данило Вукмиров, мастер правник, мастер политиколог 

Климатске промене и еколошка одговорност 

 

 

14.30 Пауза 

 

 

14.45 Секција II 

 

мр Гордана Петковић 

Правни аспекти управљања грађевинским отпадом са освртом на Европску унију 

и Републику Србију 

 

Марија Милаковић, мастер правник 

Утицај еколошког acquis-ја на рад судова и тужилаштава Републике Србије у 

погледу примене прописа у области управљања опасним отпадом 

 

Андреа Танкосић, мастер правник 

Усклађивање прописа Републике Србије са прописима Европске уније у области 

производње електричне енергије на бази угља 

 

Ђорђе Бјелица 

Environmental protection and circular economy - Analysis of current and potential EU 

legislation regarding Eco-design and Right to repair 

 

Љиљана Грубач, мастер правник 

Право на правичан приступ води за пиће: изазови у преношењу правних тековина 

Европске уније  

 

Предраг Џамић, мастер правник  

Развој и основне карактеристике еколошког права Србије у области правне 

заштите вода 

 

Ружица Симовић, мастер правник 

Ambient Air Quality standards and regulations in the European Union and Serbia 

 



Петар Вуковић 

The overview of Chapter 27- Environment and Climate Change in Serbia - EU accession 

negotiations 

 

16.15 Дискусија 

 

16.30 Коктел (Клуб наставника) 
 

 


