
Ivan Ćuk siječanj 2012.

Datum rođenja: 24. kolovoza 1978. Zagreb, Hrvatska
Spol: muški
Državljanstvo: hrvatsko

Područja rada:
– Trgovačko pravo
– Pravo društava
– Bankarsko pravo 
– Radno pravo
– Strane investicije i pregovori
– Intelektualno vlasništvo
– Pravo građenja
– Alternativno rješavanje sporova i parnični postupak

Profesionalno iskustvo:

– pridružio se odvjetničkom društvu Vukmir i suradnici prije više od devet godina 
kao odvjetnički vježbenik, od 2006. radi kao odvjetnik 
– prije pridruživanja odvjetničkom društvu Vukmir i suradnici, radio u drugom 
odvjetničkom uredu Hrvatskoj, specijaliziranom za trgovačko pravo i naknadu štete
– široko iskustvo u trgovačkom pravu, stranim investicijama, bankarskom pravu i 
pravu društava
– redovito pruža pravnu podršku velikim nacionalnim i internacionalnim 
strankama, uključujući davanje pravnih savjeta; sastavljanje pravnih dokumenata, 
primjerice ugovora, pravilnika, pravnih mišljenja, podnesaka itd.; aktivno sudjeluje 
u pregovorima i različitim postupcima rješavanja sporova uključujući i alternativne 
metode 
– izvrsni profesionalni rezultati, odlične komunikacijske i organizacijske vještine, 
dubinsko znanje pravnog engleskog jezika 

Pravnička karijera:

2009 BERNARD-HERTZ-BÉJOT odvjetničko društvo 

Gostujući odvjetnik

Pariz, Francuska

2006-danas VUKMIR I SURADNICI odvjetničko društvo 

odvjetnik, viši suradnik 

Zagreb, Hrvatska 

2003-2006 VUKMIR I SURADNICI odvjetničko društvo

odvjetnički vježbenik

Zagreb, Hrvatska 

2002-2003 ODVJETNIČKI URED ANIĆ

odvjetnički vježbenik

Zagreb, Hrvatska



Profesionalna imenovanja:

lipanj 2006. HRVATSKA ODVJETNIČKA KOMORA 

Odvjetnik
Primanje u Komoru – odobrenje za obavljanje odvjetništva 

Zagreb, Hrvatska

Obrazovanje:

1996-2002. Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet

dipl. pravnik 

Zagreb, Hrvatska 

1992-1996. Gimnazija (Klasična),	 matura Zagreb, Hrvatska

Seminari i treninzi:

redovito pohađa nacionalne i međunarodne profesionalne 
pravničke konferencije i seminare, kao što su:

travanj 2008. Mirno rješavanje sporova (ADR) trening / Résolution Amiable des 
Différends (pri Međunarodnoj trgovačkoj komori)

Pariz, Francuska

srpanj 2004. Seminar o engleskom ugovornom pravu/ English Contract Law 
Course,
Međunarodno udruženje odvjetnika (UIA)

Oxford, UK

Jezici:
hrvatski, engleski, francuski

Popis publikacija:

“Novi modeli iskorištavanja autorskog djela”, na hrvatskom jeziku, koautor s Mladenom 
Vukmirom, Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo, br. 7, str. 95-116 (2006.)

“Valutni i kamatni swap“, na hrvatskom jeziku, Pravo u gospodarstvu, br. 48/ 2, str. 
646-663 (2009.)

Podaci za kontakt:

Ivan Ćuk, odvjetnik
Vukmir i suradnici
Gramača 2L
10000 Zagreb
Hrvatska 
Email: ivan.cuk@vukmir.net
Tel: +385 1 3760 511
Fax: +385 1 3760 555

mailto:ivan.cuk@vukmir.net

