
Goran Bojovic  
Direktor Zavoda za sport i medicine sporta Republike Srbije 
 
Gospodin Goran Bojovic je ekonomista sa bogatim iskustvom u komercijalnim i 
proizvodnim kompanijama. Za Direktora Zavoda za sport i medicinu sporta RS 
imenovala ga je Vlada Republike Srbije 2014. 
 
Pre nego što je postavljen za direktora Zavoda, gospodin Bojović je radio kao 
komercijalni direktor programa firme Zvezda Helios iz Gornjeg Milanovca, i kao 
komercijalni direktor programa firme Duga IBL – Beograd, pomoćnik generalnog 
direktora DCB Helios – Beograd, direktor proizvodnje u firmi A.D. Hemkolor – 
Beograd, generalni direktor firme RTR Bratsvo – Jedinstvo iz Priboja, pomoćnik 
direktora proizvodne kompanije RMHK Trepča iz Kosovske Mitrovice i komercijalni 
direktor fabrike boje i lakova ЕXTRA iz Vučitrna. 
 
Gospodin Bojović se više godina aktivno bavio sportom. Bio je igrač u Rukometnom 
klubu “Priboj” i nosilac je braon pojasa u karateu.  
Obavljao je veoma odgovorne funkcije u sportu. Bio je član Skupštine Vaterpolo kluba 
Radnički – Kragujevac i član upravnih odbora Rukometnog kluba Epoxid Priboj – 
Priboj, Vaterpolo saveza Srbije i Jadranske lige u vaterpolu. 
 
 

 
 
 

Горан Бојовић  
Директор Завода за спорт и медицине спорта Републике 
Србије 
 
Господин Горан Бојовић је економиста са богатим искуством у комерцијалним и 
производним компанијама. За Директора Завода за спорт и медицину спорта РС 
именовала га је Влада Републике Србије 2014. 
 
Пре него што је постављен за директора Завода, господин Бојовић је радио као 
комерцијални директор програма фирме Звезда Хелиос из Горњег Милановца, и 
као комерцијални директор програма фирме Дуга ИБЛ – Београд, помоћник 
генералног директора ДЦБ Хелиос – Београд, директор производње у фирми 
А.Д. Хемколор – Београд, генерални директор фирме РТР Братсво – Јединство 
из Прибоја, помоћник директора производне компаније РМХК Трепча из 
Косовске Митровице и комерцијални директор фабрике боје и лакова ЕКСТРА 
из Вучитрна. 
 
Господин Бојовић се више година активно бавио спортом. Био је играч у 
Рукометном клубу “Прибој” и носилац је браон појаса у каратеу.  
Обављао је веома одговорне функције у спорту. Био је члан Скупштине 
Ватерполо клуба Раднички – Крагујевац и члан управних одбора Рукометног 
клуба Епоксид Прибој – Прибој, Ватерполо савеза Србије и Јадранске лиге у 
ватерполу. 


