
                              

 
   БИОГРАФИЈА 

 
Петар Веселиновић је рођен  4. јануара 1969. године у Ћуприји. Основну школу 

завршио је у Лепојевићу и Опарићу са одличним успехом, као носилац дипломе Вук 
Караџић, а средњу Економско-комерцијалну школу завршио је у Рековцу, такође са 
одличним успехом, као носилац дипломе Вук Караџић. 

 Економски факултет Универзитта у Крагујевцу уписао је школске 1989/1990. 
године. Дипломирао је 15. септембра 1993. године, са просечном оценом 8,20. 
Последипломске студије, смер Теорија и политика привредног развоја, уписао је школске 
1993/1994. године. Све испите предвиђене Наставним планом и програмом смера положио 
је са просечном оценом 8,75 чиме се квалификовао за награду најбољег последипломца у 
тој школској години. Магистарски рад под називом Економски узроци привредног краха и 
распада бивше Југославије, одбранио је 17. октобра 1997. године на Економском 
факултету Универзитета у Крагујевцу. Докторску дисертацију под називом Утицај 
институционалних решења на развојне токове југословенске привреде одбранио је такође 
на Економском факултету Универзитета у Крагујевцу,  02. новембра 2002. године.  

Од 2. септембра 1996. године, запослен је на Економском факултету Универзитета у 
Крагујевцу, као сарадник без сарадничког звања, а од 17. октобра 1997. године као 
асистент приправник на наставном предмету Економика Југославије. У звање асистента, 
на истом наставном предмету, изабран је 14. јула 1998. године, а поново је биран 
(реизабран) у исто звање  6. новембра 2002. године. Одлуком Стручног већа за друштвено-
хуманистичке науке Универзитета у Крагујевцу, од 10. априла 2003. године, изабран је у 
звање доцента за ужу научну област Општа економија и привредни развој - наставни 
предмет Национална економија. На наведеном наставном предмету је поново изабран 
(реизабран) у исто наставничко звање 10. септембра 2008. године. Одлуком Стручног већа 
за друштвено-хуманистичке науке Универзитета у Крагујевцу, 12. новембра 2009. године, 
изабран је у звање ванредног професора за ужу научну област Општа економија и 
привредни развој – наставни предмет Национална економија. Одлуком Сената 
Универзитета у Крагујевцу, 31. октобра 2014. године, изабран је у звање редовног 
професора за ужу научну област Општа економија и привредни развој – наставни предмет 
Национална економија.  Осим наведеног наставног предмета, ангажован је и на наставним 
предметима Теорија и анализа економске политике и Регионална економија.   

Поред ангажовања на Основним академским студијама, Петар Веселиновић је 
ангажован и на Мастер академским студијама, на наставном предметима Економска 
политика и одрживи развој и Глобализација и транзиција, као и на Докторским 
академским студијама, на наставном предмету Управљање регионалним развојем.. У 
својој академској каријери изводио је наставу и на одељењима Економског факултета 
Универзитета у Крагујевцу ван седишта у Новом Пазару и Врњачкој Бањи, као и на 
Универзитету Сингидунум из Београда.  

Након избора у наставничко звање, Петар Веселиновић  је био ангажован  на 

неколико истраживачких пројеката. Издвајамо као вредне пажње ангажовање на 

пројектима: Стратегија регионалног развоја Србије (2004), за потребе Владе Републике 

Србије, затим Економске реформе у здравству (2002), који је реализован у организацији 

USAID и Српског лекарског друштва, као и међународни пројекат Tempus ЈЕР CD 41146- 

Rationalization of the Postgraduate Studies in Business Management and Economics in Serbia 

(2007-2009). Био је учесник два пројекта основних истраживања које је финасирало 



Министарство за науку и технолошки развој Владе Републике Србије, и то: Изазови и 

перспективе структурних промена у Србији - Стратешки правци економског развоја и 

усклађивање са захтевима ЕУ (ОI 179015), чији је носилац био Институт економских 

наука из Београда и Истраживање и развој платформе за научну подршку у одлучивању и 

управљању научним и технолошким развојем у Србији (47005), чији је носилац био 

Институт Михајло Пупин из Београда.  

Основне области  научног истраживања Петра Веселиновића су: економсти раст и 

развој, економска политика и регионални развој. У својој научној каријери објавио је 

велики број научних радова, чланака и реферата на научним скуповима у земљи и 

иностранству. Осим тога, као аутор и коаутор, објавио је и значајан број монографија, 

поглавља у монографијама и уџбеника. Укупно је објавио 196 научних радова, 6 уџбеника 

и 2 монографије. 

У свом ангажовању остварио је одличне резултате у раду са студентима, што 
потврђују и редовне годишње анкете студената према којима је Петар Веселиновић међу 
прва три најбоље оцењена наставника на години студија. У извођењу наставе користи се 
интерактивним приступом, уз подстицање активног учешћа студената у наставном 
процесу. Посебну пажњу посвећује оспособљавању студената за решавање практичних 
задатака из области функционисања и развоја националне економије. 

Петар Веселиновић је био ментор и члан комисије у изради бројних дипломских, 
завршних и мастер радова. Такође, био је ментор у изради четири магистарске тезе. 
Такође, био је ментор у изради и одбрани четири докторске дисертације и члан Менторске 
комисије у три докторске дисертације. Осим тога, био је члан Комисије за оцену и 
одбрану више докторских дисертација и магистарских теза, како на Економском 
факултету Универзитета у Крагујевцу, тако и на Економским факултетима Универзитета у 
Београду и Универзитета у Нишу. Био је члан неколико Комисија за избор колега у звање 
асистента, доцента, ванредних и редовних професора. 

 Петар Веселиновић је члан Програмских и Организационих одбора бројних 
домаћих и међународних научних скупова и редактор шест Зборника радова са домаћих 
научних скупова. Члан је  Издавачког савета часописа Економика (М52) и члан 
Уређивачког одбора часописа Економика пољопривреде (М 24).  

У току рада на Економском факултету Универзитета у Крагујевцу био је ангажован 
у раду низа факултетских органа. Од 1998. до 2000. године био је секретар Катедре за 
општу економску теорију и привредни развој. У школској 2003/2004. години обављао је 
функцију Руководиоца основних студија Економског факултета Универзитета у 
Крагујевцу - ван седишта у Новом Пазару. У два мандата биран је за члана Савета 
Економског факултета, од 2004. до 2006. године и од 2006. до 2009. године. У другом 
мандату, од 06. децембра 2006. године, именован је за Заменика председника Савета 
Економског факултета Универзитета у Крагујевцу. 

У периоду од 1. октобра 2009. године до 25. марта 2012. године обављао је 

функцију Продекана за наставна и студенска питања, а од 26. марта до 31. децембра 2012. 

године функцију Продекана за научно-истраживачки рад. Био је и директор Центра за 

економска истраживања Економског факултета Универзитета у Крагујевцу, у периоду од 

2010. до 2012. године. 

Од 18. септембра 2016. године до 31. августа 2022. године  Петар Веселиновић је 

обављао функцију декана Економског факултета Универзитета у Крагујевцу. 

Од 16. децембра 2015. до 16. септембра 2016. године обављао је функцију 
Проректора за наставна и студентска питања Универзитета у Крагујевцу. 



Петар Веселиновић је члан Научног друштва економиста Србије и члан 
Председништва Савеза економиста Србије у два мандатна периода: од 2015. до 2019. 
године и од 2019. до 2023. године.  

Од фебруара 2016. године изабран је за председника Друштва економиста 
Крагујевца, у два мандатна периода: од 2016. до 2020. године и од 2020. до 2024. године. 

Петар Веселиновић је био ангажован и у бројним локалним органима и телима. Од 
25. маја до 6. децембра 2012. године био је члан Градског већа за Омладину, спорт и 
туризам града Крагујевца, а од 7. децембра 2012. године до 28. октобра 2014. године  
налазио се на функцији члана Градског већа за Економску политику и финансије града 
Крагујевца. Од 1. септембра 2012. до 31. децембра 2014. године, налазио се на функцији  
координатора Локалног антикорупцијског форума града Крагујевца.  

 Актуелни је председник Управног одбора Клуба малог фудбала Економац из 
Крагујевца и члан Управног одбора Црвеног крста града Крагујевца. У два периода (јул-
октобар 2015. године и фебруар-јун 2022. године) био је на челу Фудбалског клуба 
Раднички 1923 из Крагујевца. 

Отац је троје деце. 

. 

 

 

 


