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nastavna djelatnost 

kolegiji tijekom 2019./2020. 

Pravni temelji javnog menadžmenta 

obrazovanje Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku 

usavršavanje  

područje umjetničko 
/znanstveno/stručno-
istraživačkog interesa 

Teorija i filozofija prava, bioetika, medicinsko pravo i etika, kultura u pravu (kao i 
pravo u kulturi) 

 

popis umjetničkih radova  

popis znanstvenih radova • Berdica, J., Nedić, T., Prigovor savjesti i pravnička profesija. Kritički ogled o 
pravnoj (ne)kulturi, Filozofska istraživanja, Vol. 39 No. 1, 2019., str. 225-245 
(Izvorni znanstveni rad) 

• Nedić, T., Pravni sustav zaštite života, zdravlja i dobrobiti životinja – bioetički 
pristup u pravnom okviru, Socijalna ekologija, vol. 27, no.1, svibanj, 2018., str. 
71-94. (Pregledni znanstveni rad) 

• Nedić, T., Primjenjivost nužne obrane kod kaznenog djela mučenja ili 
ubijanja životinje, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 38, no.2, 
2017. (Izvorni znanstveni rad) 

• Nedić, T., Pristanak obitelji za uzimanjem organa ili tkiva od preminule 
osobe radi presađivanja u Republici Hrvatskoj,  Pravni vjesnik, vol.33, no.1, 
2017. (Izvorni znanstveni rad) 

• Nedić, T., Realizacija ustavnih prava te povijest albanske nacionalne 
manjine u gradu Osijeku, Ethnologica Dalmatica, Vol. 23, No.1, 2016., str. 55-
70 (Izvorni znanstveni rad) 

• Nedić, T., Kaznenopravni i medicinskopravni aspekti (ne)dozvoljenog 
uzimanja i presađivanja dijelova ljudskog tijela u Republici Hrvatskoj, Pravni 
vjesnik, vol. 32, No. 1, 2016., str. 55-77 (Izvorni znanstveni rad) 

• Barković Bojanić, I., Nedić, T., Age consciousness- Opening our minds to 
ageism,  Contemporary Legal and Economic Issues V, Osijek, 2015., str. 
485-500 (Poglavlje u knjizi) 

• Pichler, D., Nedić, T., Neki aspekti teorijske i pragmatične koncepcije 
suvlasništva, Pravni vjesnik, vol. 31, no.1, 2015., str. 141-156 (Pregledni 
znanstveni rad) 



• Vuletić, I., Nedić, T., Računalna prijevara u hrvatskom kaznenom pravu, 
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 35, no.2, 2014., str. 679-
692 (Prethodno priopćenje) 

• Nedić, T., Kelam, I., 2nd Osijek Days of Bioethics, Recenzija/Prikaz, JAHR : 
Europski časopis za bioetiku, Vol. 9 No. 2, 2018. 

popis stručnih radova • Nedić, T., Život, djelo i filozofija Aurelija Augustina te njihov utjecaj na 
pojedine segmente suvremenog prava  Pravnik, vol. 48, No. 97, 2015. str. 
177-189 

• Nedić, T., Pravni, politički i ekonomski aspekti teorije europskog 
federalizma- izazovi, dvojbe i kontroverze, Pravnik, vol. 47, no. 95, 2014., str. 
99-116 

nagrade i priznanja u struci • Rektorova nagrada za izvrsnost i seminarski rad iz grane europskog javnog 
prava (2013.) 

• Dekanova nagrada za izvrsnost (2012.) 

• Sveučilišna stipendija za najuspješnije studente Sveučilišta J.J. 
Strossmayera u Osijeku (2012.) 

• Dekanova nagrada za izvrsnost (2011.) 

• Sveučilišna stipendija za najuspješnije studente Sveučilišta J.J. 
Strossmayera u Osijeku (2011.) 

projekti / 

članstva u strukovnim 
udrugama 

Hrvatsko bioetičko društvo 

popis popularizacijskih 
radova 

• Nedić, T., Pravi okvir uzimanja, darivanja i presađivanja ljudskih organa – 
izvori prava, Liječničke novine, godina XIX, br. 181, srpanj 2019. 

• Tomislav Nedić, Ideja ljudskih prava i jednakosti u višim aspektima 
višedimenzionalnog društva, Crno-bijeli svijet, SplitMisli, godina 1., br. 2., 
veljača, 2014. str. 22-27, Split-Zagreb-Osijek-Rijeka  

• Tomislav Nedić, Mi Europljani, Crno-bijeli svijet, SplitMisli, godina 1., br. 3., 
ožujak, 2014. str. 17-22, Split-Zagreb-Osijek-Rijeka 

• Tomislav Nedić, Kultura u gradu Osijeku, Crno-bijeli svijet, SplitMisli, godina 
1., br.5., svibanj, 2014. str. 28-32, Split-Zagreb-Osijek-Rijeka 

životopis 
u slobodnoj formi 

 

(r.1991.) Asistent na Odsjeku za kulturu, medije i menadžment i glavni tajnik 
sveučilišnog Centra za integrativnu bioetiku kao znanstvene jedinice 
Znanstvenog centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku koji, po definiciji, okuplja 
međunarodno najuspješnije hrvatske znanstvenike iz područja bioetike. 
Područje njegovog rada jesu pravna teorija i filozofija, bioetika (osobito 
medicinsko pravo i etika), kultura u pravu (kao i pravo u kulturi), u okviru kojih 
često izlaže na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima. 

Nakon završene Klasične gimnazije u Osijeku upisuje Pravni fakultet Sveučilišta 
J.J. Strossmayera u Osijeku gdje je diplomirao 2015. godine i završio Program 
stručnoga usavršavanja za pravnike lingviste. Tijekom studiranja sudjeluje na 
velikom broju konferencija, seminara, pravnih škola i natjecanja (u Nizozemskoj, 
Njemačkoj, Austriji, Italiji, Mađarskoj, Hrvatskoj, BiH i Srbiji). U najznačajnije 
ubrajaju se: 50. obljetnica potpisivanja Elizejskog sporazuma u berlinskom 
Bundestagu (Reichstag) gdje sudjeluje kao mladi hrvatski predstavnik s brojnim 
europskim političkim dužnosnicima (kancelarka Angela Merkel i predsjednik 
François Hollande) te projekt francuske i njemačke vlade War crimes and trials 
gdje boravi i na Međunarodnom kaznenom sudu Ujedinjenih naroda za bivšu 
Jugoslaviju u Den Haagu (ICTY). Također, nakon završene Regionalne pravne 
škole iz međunarodnog kaznenog i humanitarnog prava na Fakultetu političkih 
znanosti u Beogradu (2012.) kao dio tima Pravnog fakulteta Sveučilišta, u 



Sarajevu (2012.) sudjeluje na međunarodnom natjecanju iz istog područja u 
organizaciji Međunarodnog odbora Crvenog križa (ICRC) i Veleposlanstva 
Švicarske konfederacije u BiH. 

Nagrađen je Rektorovom nagradom, dva puta Dekanovom nagradom za 
uspjeh te dva puta dobitnik Sveučilišne stipendije za najuspješnije studente 
Sveučilišta. Govori engleski (aktivno) i njemački (pasivno) jezik te se u 
znanstvenom radu služi latinskim (1. strani jezik Državne mature, A razina) i 
starogrčkim jezikom. 
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