Татјана Драгосавац
HR експерт, Тренер, Ментор и Коуч
Предавач у Служби за управљање кадровима
КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈЕ
E mail: taja.dragosavac@gmail.com
Адреса: Видиковачки венац 3, Београд
Mobile: +381606414282
Phone +38111 23 18 443
Skype: Tanja Dragosavac | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/tatjana-dragosavac-8bbb4027/
НАЈВАЖНИЈЕ ОБЛАСТИ ИНТЕРЕСОВАЊА:
#Коучинг # Комуникација # Руковођење #Лични и професионални развој #
Организациони развој #Управљање талентима #Организациона култура #Тренинг #
Фасилитација #Образовање и едукација младих#
НАЈВАЖНИЈЕ АКТИВНОСТИ
Од 2012 тренер у области: Вештине комуникације у пословном окружењу; Вештине
комуникације и решавање конфликата; Управљање временом; Коучинг као
инструмент развоја; Самопроцена индивидуалних потенцијала за развој; Управљање
променама
Од 2012: Тренер и ХР Консултант у Регионалног школи за јавну администрацију у
Даниловграду, Црна Гора
Од 2012: Аутор Програма за руководиоце и Коуч и Ментор у Програму за
руководиоце и у Програму за младе ХР стручњаке
2010, 2011: Тренер у области Дипломатског протокола и пословне етике (ReSPA)
Од 2009: Консултант и Тренер за Протокол у Еуропротоколу
Од 2006: Саветник за процену потреба за стручним усавршавањем у Служби за
управљање кадровима
1997 – 2006 Влада Републике Србије, Генерални секретаријат, самостални саветник
за протоколарне послове
РАДНО ИСКУСТВО
– Консултант: Подршка изградњи капацитета руководиоца у државној управи
Босне и Херцеговине, кроз развој тренинг модула за руководиоце и представљање
два тренинга: Увод у Коучинг и Самопроцена индивидуалних потенцијала за развој –

1|Page

Пројект Европске Комисије – „Главне активности Регионалне школе за јавну
администрацију“ у Агенцији за државну службу Федерације БиХ
- Предавач у Регионалној школи за јавну администрацију на тему Дипломатски
протокол и пословна етика – ReSPA,
- Ментор и коуч – учешће у Менторском Програму развоја регионалне мреже
фасилитатора у Србији и Босни и Херцеговини – подршка Европске менторске и
Коучинг конференције – EMCC, 2014
- Тренер, ментор и коуч: учешће у Пројектима: Развој каријере за младе експерте у
области људских ресурса “, Пројект „Унапређење процеса развоја каријере“;
„Унапређење и развоја вештина руковођења у државној управи; у Служби за
управљање кадровима
– Аутор и реализатор специфичног тренинг модула за руководиоце „Инструменти
за професионални развој“
– Аутор Програма за руководиоце у Служби за управљање кадровим
– Интерни коуч у оквиру Програма за руководиоце
– Аутор приручника: „Основне тренерске компетенције“
– Предавач на тему „Стручно усавршавање – од процене потреба до евалуације“
– Саветник за процену потреба за стручним усавршавањем; дизајнирање и развој
нових програмских модула за специфичне циљне групе; креирање Програма за
развој тренерских вештина; учешће у изради Општег Програма стручног
усавршавања државних службеника.
ФОРМАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ
• Дипломирала на Факултету Политичких наука, смер Међународна политика,
Универзитет у Београду
• Средње образовање Правно-биротехничка школа, смер Инокореспондент
ДОДАТНО ОБРАЗОВАЊЕ
✓ NLP Master Practitioner – завршавам
✓ Коучинг академија - NLP Institut u Beogradu
✓ NLP Business Practitioner – NLP Institut u Beogradu
✓ Open Space Facilitator – program EMCC
✓ 20 Коучинг Техника – NLP and Coaching Academy - Zagreb
✓ Сертификат о успешно завршеном тренерском модулу у области Коучинг
компетенција (Certificate of achievement for successfully completing Basic
Coaching Competencies Program – Advice on Recruitment and Career Development
Project)
✓ Сертификат о успешно завршеном тренерском модулу у области Самопроцене
индивидуалних потенцијала за развој (Certificate of achievement for successfully
completing the Trainer Modules on Self-Assessment of the individual potentials for
development – Advice on Recruitment and Career Development Project)
✓ “Коучинг вештине” – Emmanuel Koenig Country Managing Partner
✓ Training program for Managers – ReSPA
✓ “Advisory skills” - ReSPA
✓ “Интегритет државних службеника (Integrity of Civil Servants) the Hag Academy
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✓ “Стратегија организационог развоја”, “Управљање пројектима”, “Мотивација
запослених “ HRMS
Пре 2012
✓ “Управљање тренинг циклусом” RESPA
✓ “Руководиоци у јавној управи и њихове улоге “ RESPA
✓ Годишња конференција „Ка променама“, Association HR Professionals
✓ „Образовање и управљање тренинзима у државној администрацији, Атина,
RESPA
✓ Управљање тренинг циклусом у Европској унији, за тренинг менаџере и
тренере“
✓ „Стратешко управљање људским ресурсима и пословна ефикасност (Training
“Human Resources Strategic Management and Business Efficiency”) Monash Faculty
from Canada
✓ Тренинг програм за Специјалисту за људске ресурсе (Project Management
Training Program for Human Resource Specialists, - Swedish Institute for Public
Administration - Human Resources Management Training Program for Human
Resource Specialists”) SIDA SIPU
✓
СТРАНИ ЈЕЗИК
Енглески језик –Ц2
Немачки језик – A2 1 – Goethe Institute
КОМПЈУТЕРСКА ПИСМЕНОСТ
MS Office – одлично познавање
SPSS – Програм за обраду података – одлично познавање
ИНТЕРЕС & ХОБИ
Возачка дозвола – B категорија
Декупаж
Јога
Препоруке вам могу послати по вашем захтеву
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