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         СТЕЧЕНО ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И СТУДИЈСКИ БОРАВЦИ 
Дипломирани правник, Правни факултет Универзитета у Нишу, 1975. 
Магистар правних наука, Правни факултет Универзитета у Нишу, 1982. 
Доктор правних наука, Правни факултет Универзитета у Београду, 1987. 
Студијски боравци:  Правни и Економски факултет Универзитета “Pantheon 
Sorbonne, Paris I”; Међународна трговинска комора (ICC) у Паризу; Институт 
државе и права Академије наука Руске Федерације у Москви; Министарство 
спољних послова Руске Федерације; Стална мисија СФРЈ при СЕВ-у у Москви; 
Факултет за међународно право и међународне односе, Кијев; Правни 
факултет државног Универзитета „Тарас Шевченко”у Кијеву (Украјина); 
Правни факултет Универзитета "Ломоносов" у Москви. 
Језици: Служи се руским, енглеским, бугарским, француским и украјинским 
језицима. 
       АНГАЖОВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИМА  - ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

1. Привредно право 
            2. Међународно трговинско право 
            3. Пословно право – ОАС Пословна информатика 
     ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЈЕРА 
    Радни век је започео у Скупштини општине Бабушница, на месту референта 
за пружање правне помоћи, а потом на дужности судије за прекршаје. Краће 
време је службовао у Кабинету председника СФРЈ, 1979. године. 
   Дугогодишњу успешну универзитетску каријеру започео је избором у  звање 
асистента, касније доцента, ванредног и редовног професора (1998.) на 
Правном факултету Универзитета у Нишу.  
   У својству гостујућег професора и професора по позиву држао је предавања 
на последипломским студијама или је био ангажован на правним факултетима 
бројних универзитета у иностранству и у Србији: у Москви (“Ломоносов“, 
“Дружба Народов“, Финансијски универзитет Владе Руске Федерације, 
Академија адвокатуре и нотаријата Руске Федерације), Јошкар-Оли, 
Петрозаводску, Ростову на Дону, Великом Новгороду (Руска Федерација), у 
Кијеву („Тарас Шевченко”, Универзитет права Националне академије наука 
Украјине), Луганску (Украјина), у Софији (Бугарска), у Салцбургу (Аустрија) у 
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Паризу (Француска), у Београду, у Новом Саду, у Крагујевцу, у Новом Пазару, 
Скопљу, Приштини, Бања Луци.  
   Био је одговорни наставник за Међународно арбитражно право на 
последипломским студијама Универзитета Организације уједињених нација, 
(ECPD), у Београду, на смеру за међународно пословно право. 
   У својству наставника, ментора, члана и председника комисија за припрему, 
израду и одбрану магистарских, мастер и докторских теза, био је ангажован на 
правним факултетима у Нишу, Београду, Новом Саду, Бања Луци, Приштини, 
Москви.  
   Аутор је преко 200 стручних и научних радова и преко 30 пројеката у 
области научних истраживања, као и у домаћој и међународној привредној 
пракси трговачких друштава. 
   Учествовао је са рефератима, на преко сто педесет научних скупова, домаћег 
и међународног карактера, укључујући позивe националних академија наука 
Србије, Русије, Бугарске и Украјине. Организовао је већи број домаћих и 
међународних научних конференција.  
   По позиву Шесте сесије Европске економске комисије Организације 
Уједињених Нација о развоју предузетништва, Palais de Nations, Geneva, 
(Switzerland), 2005, представљао је Србију и Правни факултет у Нишу. 
   По позиву Председника Думе Руске Федерације учествовао је са 
националним рефератом Републике Србије у раду Правног форума у 
организацији Думе, Министарства иностраних послова и Фонда за народну 
дипломатију Руске Федерације, на тему „Актуелни међународноправни 
проблеми 21. века“, Москва 10. јул 2015. 
   По позиву Међународног трговинског арбитражног суда при Трговинско-
индустријској комори Украјине, председавао је Пленарном заседању 
Међународне конференције о арбитражном начину решавања спорова, Кијев, 
2012. 
   Са места универзитетског професора обављао је дужности судије Суда 
удруженог рада Србије и судије поротника Вишег привредног суда Србије. 
   Богато професионално искуство је стекао и као вишедеценијски арбитар у 
решавању домаћих и међународних трговинских спорова. Вишегодишњи је 
члан Председништва и потпредседник Спољнотрговинске, сада Сталне 
арбитраже при Привредној комори Србије у Београду.  
   У својству независног и самосталног арбитара учествује у решавању домаћих 
и међународних трговинских спорова пред сталним арбитражама при 
Привредној комори Србије у Београду, Трговинско-индустријској комори 
Украјине у Кијеву, Трговинско-индустријској комори Бугарске у Софији; 
Привредној комори Црне Горе у Подгорици, Привредној комори Републике 
Српске у Бања Луци.  
   Активно учествује, по позиву, са националним рефератима Србије, у раду 
међународног видео Маратона «Народна дипломатија: јуче, данас, сутра“, чији 
је циљ успостављање конструктивног дијалога представника различитих 
земаља и народа на основама универзалних људских вредности и 
неформалних контаката ради очувања мира на Земљи. 

                             АКАДЕМСКО-СТРУЧНЕ  ДУЖНОСТИ 
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  А/Садашње дужности      
   Редовни је професор Државног универзитета у Новом Пазару на Департману 
за правне науке за Трговинско право и на Департману за економске науке. 
   Члан је редакционих одбора и издавачких савета већег броја водећих 
домаћих и страних правних часописа; 
   Саветник је домаћих и страних компанија и адвокатских канцеларија у 
Србији и у иностранству.               

Б/Претходне дужности   
   Асистент и професор на Правном факултету Универзитета у Нишу; Декан, 
председник Координационог тела, утемељивач и шеф Катедре за трговинско 
право, продекан за финансије, члан Савета Правног факултета у Нишу. На 
Универзитету у Нишу је био члан Сената, Савета, Научно-стручног већа за 
друштвене науке. Био је члан Конференције универзитета Србије (КОНУС) и 
члан Научног матичног одбора за друштвене науке Министарства просвете и 
науке Републике Србије.    
   Био је потпредседник Спољнотрговинске арбитраже при Привредној комори 
Србије, потпредседник Сталне арбитраже при Привредној комори Србије и др. 
У вишепартијском систему није био члан ни једне политичке странке.    

                                               БИБЛИОГРАФИЈА 
             Аутор је преко двеста стручних, научних радова и уџбеника, 
превасходно из области међународног и домаћег промета робе, услуга и 
капитала, решавања трговачких спорова, правног режима страних 
инвестиција, оснивања и приватизације трговачких друштава, права Светске 
трговинске организације, права Заједнице Независних Држава, права 
Заједнице евроазијске уније, права дистрибуције робе, права спољне трговине, 
језика струке (коаутор уџбеника Руски језик за правнике и преводилац 
бројних стручних и научних радова).  
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                        ДРУГЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ АКТИВНОСТИ 
   Члан је бројних тела, професионалних, стручних и научних асоцијација: 
Удружење правника у привреди Србије и члан Управног одбора овог 
Удружења; Члан Управног одбора Асоцијације правника - Каспијског региона, 
која укључује водеће правне експерте из 43 државе. 
   Био је заменик главног и одговорног уредника водећег националног 
часописа у привреди Србије - „Право и привреда”, Београд; члан је Редакције 
часописа „Право Европске уније“.  
   Члан је и бројних редакција и издавачких савета у водећим правним 
часописима у Руској Федерацији: „Научни радови“, Руска академија адвокатуре 
и нотаријата, Москва; «Образовање и право», Финансијски универзитет Владе 
Руске Федерације и Институт за научну и педагошку информацију Руске 
академије образовања, Москва; «Савремени правник», у издању Руско-
италијанског међународног универзитета, Москва; „Наука и држава“ Научно-
истраживачки институт проблеми образовања и права (Research institute of 
problems of education and law), Москва. „Међународни академски часопис, 
Руска академија природних наука“, Москва. Члан је уређивачког одбора 
водећег и најстаријег правног часописа у Украјини - „Право Украјине“, а такође 
и часописа „Актуелни проблеми права: Теорија и пракса“, у издању Правног 
факултета у Луганску (Украјина).  
                          9. ПРИЗНАЊА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАД 
   За успешан професионални рад у области правних наука, професор Ћирић је 
стекао бројна домаћа и међународна признања.  
   За посебан допринос развоју и афирмацији достигнућа у правној науци и 
привреди у 2020. години, добитник је престижне награде „Повеља капетан 
Миша Анастасијевић“, коју додељују „Медиа Инвент“ из Новог Сада, 
Универзтет у Новом Саду, Универзитет у Београду, Унија послодаваца Србије и 
Привредна комора Србије. Носилац је Октобарске награде града Ниша за 1975. 
годину, као и Септембарске награде Општине Бабушница за 2021. годину. 
  Гостујући је професор Финансијског универзитета Владе Руске Федерације. 
Почасни је члан Националног одбора Трговинско-индустријске коморе 
Украјине при Међународној трговинској комори у Паризу (ICC).  
   На дан Устава Руске Федерације, 12. децембра 2019. године, за допринос у 
области правних наука, одликован је јубиларном Медаљом поводом 75. година 
Дана победе. Почасни је адвокат Руске Федерације. 
   Поред наведених, професор Ћирић је добитник и више других домаћих и 
страних признања.                                                   


