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Др Зоран Ћировић је рођен 24. фебруара 1969. године у Београду. Звање доктора 
економских наука стекао је априла 2003. године на Економском факултету Универзитета 
у Београду. На истој академској институцији је марта 1995. године стекао звање магистра 
економских наука, а претходно и звање дипломираног економисте октобра 1992. године. 

Од јула 2011. године обавља дужност председника Комисије за хартије од 
вредности Републике Србије. 

У периоду од септембра 2007. године био је на функцији помоћника министра у 
Министарству финансија Републике Србије, где је руководио Сектором за међународне 
финансијске односе и европске интеграције, а пре тога и Сектором за финансијски систем 
и међународне финансијске односе. Водио је велики број преговора за уговарање нових 
зајмова и донација Светске банке, Европске банке за обнову и развој, Европске 
инвестиционе банке и Банке за развој Савета Европе. Био је шеф преговарачких тимова 
Републике Србије за решавање питања дугова према кинеској EXIM банци и држави 
Кувајт. Водио је преговоре са Министарством финансија Руске федерације око 
реализације кредита за буџетску подршку и финансирање инфраструктуре. 

Овлашћени је представник Републике Србије у мешовитом Комитету за расподелу 
финансијске активе и пасиве бивше СФРЈ из Анекса Ц Споразума о питањима сукцесије и 
члан стручне групе за спровођење Споразума о питањима сукцесије. 

Представник је Републике Србије у Административном савету Банке за развој 
Савета Европе. 

У вишегодишњем периоду био је члан Управног одбора Београдске берзе, 
представник Републике Србије и председник Скупштине акционара Банке Поштанска 
штедионица а.д., Београд, као и председник Управног одбора Агенције за осигурање 
депозита. 

До јуна 2010. године био је ангажован као ванредни професор на Факултету за 
економију, финансије и администрацију (ФЕФА) Универзитета Сингидунум у Београду, и 
то на предметима Корпоративне финансије и Тржиште капитала на основним студијама, 
односно Пословне финансије и Берзанско пословање на постдипломским студијама. Пре 
тога је, прво као асистент а затим и као доцент, изводио наставу на Факултету за 
менаџмент, Универзитета БК у Београду. 

Ангажован је као предавач на брокерском курсу и на курсевима за инвестиционе 
саветнике и портфолио манаџере. Више година је као гостујући професор изводио 
наставу на ISM Универзитету за менаџмент и економију из Виљнуса, Литванија. Током 
2005. године био је ангажован као гостујући професор на постдипломском курсу из 
Управљања ризицима на Факултету организационих наука Универзитета у Београду. 

Члан је Савета Коморе овлашћених ревизора и Комисије за лиценцирање 
овлашћених ревизора при Комори овлашћених ревизора. 

Уредник је рубрике за рачуноводство и ревизију у часопису Закони и пракса 
(ЗИП), који издаје Службени гласник. 

Ванредни је члан Научног друштва економиста од јануара 2004. године. 
Једно време био је директор Центра за финансијски и корпоративни консалтинг у 

оквиру Института ФЕФА из Београда. 
Од маја 1996. године до фебруара 2000. године био је директор развоја, а затим и 

извршни директор за послове са иностранством Карић банке у Београду. 
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У периоду 1992-1993. године радио је као брокер на Београдској берзи. 
Од јануара до маја 2006. године боравио је на Хас пословној школи, 

Калифорнијског универзитета Беркли, САД, у циљу стручне едукације и научног 
истраживања из области економије и финансија. Током основних студија боравио је на 
Лондонској економској школи, Велика Британија, у циљу истраживачког рада из области 
финансија. 

Добитник је специјалног признања за изузетне резултате постигнуте током 
студирања (просечна оцена 9,92) и дипломе намењене најбољем студенту генерације на 
Економском факултету Универзитета у Београду. Био је корисник стипендије 
Београдског универзитета, намењене младим талентима. 

До сада је објавио три књиге – Анализа финансијских тржишта, Финансијски 
деривати, Портфолио менаџмент, као и велики број научних и стручних радова. 

Поседује одлично знање енглеског језика. 
Ожењен је и отац двоје деце. 
 
 
 
 


