Биографија
Драгана Сотировски рођена је у Алексинцу где је завршила
Музичку школу и Педагошку академију. Дипломирала је на
Географском факултету Универзитета у Београду, а мастер
студије туризмологије завршила је на Природно-математичком
факултету у Нишу.
Новинарством је почела да се бави 1992. године ангажовањем на
Трећем каналу тадашње Телевизије Београд.
Од 1993. као новинар репортер прелази у Редакцију Јутарњег
програма и Београдске хронике, када постаје и део тима доајена
ТВ новинарства Банета Вукашиновића.
Године 1997. постала је дописник РТС-а из Ниша, чијом
редакцијом руководи као уредник ТВ Центра у Нишу од 2011. до
2017. године.

Ауторка је бројних информативних прилога, документарних и
путописних емисија и филмова из земље и иностранства (Грчке,
Бугарске, Италије, Шпаније, Северне Америке, Индије, Русије,
Јужнокинеског мора). Као један од ретких новинара снимала је
рад научника у краљевском Институту за регенеративну медицину
„Принц Филип“ у Валенсији, као и америчких научника у
Истраживачком центру у Ирвајну у Калифорнији. Као новинар
репортер извештавала је у кризним ситуацијама из свих крајева
Србије, Македоније, Грчке и Бугарске.
Двадесетпетогодишњи рад у новинарству потврдила је као аутор
бројних информативних минијатура и документарних емисија које
су трајно забележене и остављене на чување Програмском архиву
РТС-а.
Извештавала је о активностима највишег

државног руководства

Србије и државника из региона, не само на простору јужне и
југоисточне Србије, већ и при посетама званичника Србије
земљама у региону, Буграској, Македонији, Албанији, Босни и
Херцеговини.
За дугогодишњи рад награђена je бројним
инострантсву:

признањима у земљи и

– добитница Награде за новинарску храброст „Милан Пантић“
(2017).
– добитница Гранд при Међународног фестивала ТВ минијатура
„Прес витез“ (2015).
–

добитница

Гранд

при

Међународног

фестивала

земаља

Подунавског региона „Профест“ (2013).
– добитница „Златне Нике“ на Међународном фестивалу „Интерфер“
(2015).
–

добитница

сребрне

медаље

на

Међународном

фестивалу

„Интерфер“ (2009).
– добитница две сребрне медаље на

Међународном фестивалу ТВ

минијатура „Прес витез“ (2009. и 2012).
– добитница бронзане медаље (2012), специјалног признања
(2011) и специјалног признања за афирмацију и развој
Фестивала ауторског филма земаља подунавског региона „Профест“
(2016).
– добитница специјалног признања на Међународном фестивалу
„Братина“ у Москви
– добитница Годишње награде Локалног антикорупцијског форума
Ниша за серију прилога о корупцији у здравству и образовању
(2015).
– добитница награде за грађански активизам „Шетач“ (2014).
– добитница повеље „Капетан Миша Анастасијевић“ за креативан и

ангажован допринос информисању (2015)
– добитница годишњег признања Агенције за борбу против
корупције за серију прилога о корупцији (2015)
– вишеструко награђивана за допринос и сарадњу са Војском
Србије, МУП-ом Србије, бројним локалним самоуправама
– три пута номинована за НУНС награду за истраживачко
новинарство
Носилац је Златног ордена Ловачког савеза Србије за акцију
спасавања дивљих коња на Власини.
Од 2015. до 2017. члан Локалног антикорупцијског форума Ниша
(ЛАФ-а).
До краја 2018. председница Комисије за информисање Бугарског
националног савета у Србији.
Медијски је тренер по цертификату НУНС-а.
Била је члан Друштва лобиста Србије.
Решењем Министарства правде Републике Србије уписана у
Регистар посредника (медијатора) Републике Србије са лиценцом
бр. 740-09- 0415/2018-22.
Положен Државни испит.
Удата, мајка троје деце.
27.12.2017. Влада Републике Србије поставила је Драгану
Сотировски за начелницу Нишавског управног округа са седиштем
у Нишу.
Она је шести начелник Нишавског управног округа и друга жена
на том месту.

