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Kućna adresa

Tomislav Jakšić (OIB: 95763946073)
Ivana Cankara 21, 10 000, Zagreb

Telefon

+385 01 4564 385

Fax

+385 01 4564 011

E-mail
Državljanstvo
Datum i mjesto rođenja

Mobilni telefon:

+385 095 900 6710

tomislav.jaksic.pfzg@gmail.com, tomislav.jaksic@pravo.hr
Hrvatsko
20. studeni 1981., Zagreb

Radno iskustvo
Razdoblje
Poslodavac
Radno mjesto
Opis radnog mjesta

Razdoblje
Poslodavac
Radno mjesto

Od lipnja 2009.
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14/II, Zagreb
Znanstveni novak (2009), poslijedoktorand - predavač (2015), docent (2016)
Predaje trgovačko pravo i pravo društava na integriranom pravnom studiju, specijalističkom i
doktorskom studiju
Rujan 2008. – lipanj 2009.
Odvjetničko društvo Babić i Partneri, Nova Cesta 60, Zagreb
student pripravnik, odvjetnički vježbenik

Obrazovanje
Studij
Stečeno zvanje
Obrazovna ustanova
Studij
Stečeno zvanje
Obrazovna ustanova
Stručno usavršavanje
Mjesto obavljanja prakse

Stručno usavršavanje
Mjesto istraživanja
Obrazovanje
Obrazovna ustanova
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Poslijediplomski doktorski studij iz prava društava i trgovačkog prava
Doktor znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenoga polja prava, znanstvene
grane trgovačko pravo i pravo društava (2015)
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14/II, Zagreb
Diplomski studij prava
Diplomirani pravnik (2009)
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14/II, Zagreb
Vježbenička praksa u trajanju 9 mjeseci (2010)
Općinski građanski sud u Zagrebu, Općinski kazneni sud u Zagrebu, Županijski sud u Zagrebu,
Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru, Trgovački sud u Zagrebu
Gostujući istraživač u razdoblju između 1. 11. 2014. - 1.3.2015.
Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, Hamburg
Central & Eastern European Law Summer Program (2008)
Indiana University School of Law i Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Podaci o znanstvenoj i
stručnoj djelatnosti
Strani jezici
Sudjelovanje na skupovima

engleski, njemački (pasivno)
49. Susret pravnika u gospodarstvu, Opatija, svibanj 2011., priopćenje na temu "Pojam javne ponude
vrijednosnih papira"
51. Susret pravnika u gospodarstvu, Opatija, svibanj 2013., priopćenje na temu "Osobna odgovornost
članova uprave za objavu neurednih povlaštenih informacija o poslovanju društva"
Prilagodba hrvatskog prava i ekonomije europskom tržištu kapitala, Zagreb, lipanj 2013., izlaganje na
temu "Posebna privatnopravna odgovornost za prospekt uvrštenja vrijednosnih papira na uređeno
tržište prema Zakonu o tržištu kapitala"
2nd Croatia – Turkey Jurist Days, Dubrovnik, travanj 2014., izlaganje na temu "Croatian Capital
Market Law"
52. Susret pravnika u gospodarstvu, Opatija, svibanj 2014., priopćenje na temu "Predmet jamstva – za
koje se obveze može jamčiti?"
ENER-MAR-CORP-COMM Conference, Zagreb, ožujak 2016., izlaganje na temu "Development of
Corporate Law: New Corporate Law Structures“
22. Savjetovanje pravnika Petar Simonetti, travanj 2016., izlaganje na temu "Pravo društava de lege
ferenda“
24th Croatian Arbitration Days, Zagreb, prosinac 2016., izlaganje na temu "Suretyship Contract and
Arbitration Agreement“
Okrugli stol istraživačkog tima s konzultantima i dionicima, Rijeka, studenti 2017., izlaganje na temu
"Čvrste pokroviteljske izjave u kontekstu stečajnog postupka i postupka izvanredne uprave“

Sudjelovanje u
znanstvenim projektima

"Prilagodba hrvatskog prava društava europskom pravu" – voditelj akademik Jakša Barbić, 2009 –
2013, znanstveni novak
"Prilagodba hrvatskog prava i ekonomije europskom tržištu kapitala" – voditelj prof. dr. sc. Petar
Miladin, 2012 – 2013, suradnik

Radovi (znanstveni i stručni radovi)
1. "Građanskopravna odgovornost za krađu elektroničke bankovne kartice (EC-kartica) i zlouporaba
PINa"
Pravo u gospodarstvu (PUG), 48 (2009), 5; str. 1348-1361.

2. "Ništavost odluke kojom nadzorni odbor odbija tužiti članove uprave za naknadu štete nastale društvu"
Pravo u gospodarstvu (PUG), 48 (2009), 5; str. 1362-1377.

3. "Pojam javne ponude vrijednosnih papira prema Zakonu o tržištu kapitala"
Pravo u gospodarstvu (PUG), 50 (2011), 3; str. 692-731.

4. "The ECJ Ruling in Cartesio and its Consequences on the Right of Establishment and Corporate
Mobility in the European Union" (u koautorstvu s prof. dr. sc. S. Petrovićem)
European Journal of Law Reform, 2010 (12) 3-4; str. 230-296.

5. "Right of Establishment and Corporate Mobility - An Outline of Issues" (u koautorstvu s prof. dr. sc. S.
Petrovićem)
Liber Amicorum Krešimir Sajko, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2012. Zagreb

6. "Uvjeti uvrštenja dionica na uređeno tržište"

Prilagodba hrvatskog prava i ekonomije europskom tržištu kapitala, Zbornik radova, Pravni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu, 2013. Zagreb; str. 179-224.

7. "Posebna privatnopravna odgovornost za prospekt uvrštenja vrijednosnih papira na uređeno tržište
prema Zakonu o tržištu kapitala"
Prilagodba hrvatskog prava i ekonomije europskom tržištu kapitala, Zbornik radova, Pravni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu, 2013. Zagreb; str. 419-468.

8. "Osobna odgovornost članova uprave za objavu neurednih ad hoc priopćenja o poslovanju društva
kojega su dionice uvrštene na tržište kapitala (čl. 459. ZTK)"
Pravo u gospodarstvu (PUG), 53 (2014), 4; p. 897-919.
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9. "Predmet jamstva – za koje se obveze može jamčiti?"

Pravo u gospodarstvu (PUG), 53 (2014), 3; p. 659-683.

10. Chapter 12: Competition Law (u koautorstvu s prof. dr. sc. S. Petrovićem)
The Law of Croatia, Wolters Kluwer, Croydon 2014; p. 357-378.

11. "Oslobođenje dužnika od odgovornosti za neispunjenje obveze prema čl. 79. Konvencije UN-a o
ugovorima o međunarodnoj prodaji robe iz 1980. godine" (u koautorstvu s T. Nogolicom)
Predano za objavu u Pravo u gospodarstvu (PUG)

12. "Mogući pravci izmjena i dopuna hrvatskog prava društava" (u koautorstvu s prof. dr. sc. S.
Petrovićem)
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 37 (2016), 3; str. 1101-1148.

13. "Suretyship Contract and Arbitration Agreement“ (u koautorstvu s prof. dr. sc. N. Tepeš)
Croatian Arbitration Yearbook, 23 (2016); str. 9-28.

14. "Čvrste pokroviteljske izjave – pravna narav ugovora, predmet i povreda obveze pokrovitelja, stečajni
postupak i postupak izvanredne uprave"
Predano za objavu u Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
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