
Презиме, средње слово, име Ахметовић К. Златко 

Звање Редовни професор 

Ужа научна област Кинезиологија 

Академска каријера Година Институција Област 

Избор у звање: 2003 Факултет спорта и физичког 

васпитања у Новом Саду 

Физичко васпитање и 

спорт 

Докторат 1986 Факултет спорта и физичког васпитања 

- Београд 

Кинезиолошке науке 

Магистарска теза 1984 Факултет спорта и физичког васпитања 

- Београд 

Кинезиолошке науке 

Диплома 1980 Факултет спорта и физичког васпитања 

- Београд 

Кинезиолошке науке 

Списак дисертација у којима је наставнк ментор или је био ментор у претходних 10 година 

Р.Б 
. 

Наслов дисертације Име кандидата *пријављена ** одбрањена 

1. Фактори утицаја на резултат у 

пливању 

Томислав Окичић  2002 

2. Утицај пливања у различитим 

режимима оптерећења на 

функционални статус и ниво 

анксиозности 

Драган Кривокапић  2008 

3. Фактори менаџмента промене у 

фудбалским организацијама 

Мирослав Радоман  2008 

4. Предиктивна вредност анаеробног 

прага у дијагностици тренираности 

спортиста 

Коста Горановић  2009 

5. Стандарди и функције менаџмента 

спортских такмичења 

Борислав Пелевић  2011 

6. Утицај експлозивне снаге на 

резултатску ефикасност у 

даљинским скоковима код 

омладинаца 

Иса Аслани  2008 

7. Пожељне карактеристике тренера у 

каратеу 

Тепавчевић Страхиња  2009 

8. Трендови техничко-тактичке 

активности учесника светских 

првенстава у одбојци за мушкарце 

одржаних 2006. и 2010. године 

Петар Караџић  2013 

9. Ефекти акутног седења и утицај 

кинезиолошких третмана на 

антрополошке карактеристике 

студентске популације 

Романа Романов  2012 

10. Каузалитет повезаности 

кинематичких показатеља са 

брзином пливања у различитим 

пливачким дисциплинама 

тенденције тог развоја 

Бојан Међедовић  2012 

*Година у којој је дисертација пријављена (само за дисертације које су у току), ** Година у којој је дисертација 

одбрањена (само за дисертације из ранијег периода) 

Радови у научним часописима из области студијског програма са званичне листе ресорног министарства 

за науку, у складу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 5 не више од 20) 

1. Rendulić,S. & Ahmetović,Z.(2013). Hidrokineziterapija u termomineralnoj vodi. Tims.Acta, 7 (1), 5-11. M5 

3 

 



2. Ostojić,S., Stojanović,M. &Ahmetović,Z.(2010). Analiza vertikalne skočnosti u testovima snage i 

anaerobne sposobnosti. Medicinski pregled, 63 (5-6), 301-436. 

M5 

1 

3. Ahmetović,Z. & Bošković,B.(2010). Ways in wich sport events can efficiently contribute to the regional 

stabilisation. In CISM, International Simposium. Belgrade. 

M 

14 

4. Ostojić,S.M., Stojanović,M. & Ahmetović,Z. (2008). The prevalence of childhood obesity in Serbian 

school-age and adolescents. In International Conference on Childhood Obesity (pp 41). Hong Kong. 

M 

34 

5. Ахметовић, З. (2011). Основе спортског тренинга. Нови Сад: Факултет за спорт и туризам. М4 

2 

6. Ахметовић, З. (1996). Валоризација спортско-рекреативних потенцијала Подунавља. Београд : 

Удружење урбаниста. 

М6 

3 

7. Остојић, С.М., Ахметовић, З. (2008). Weekly training volume and hematological status in female top- 

level athletes of different sports. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 48, 398-403. 

М2 

2 

8. Lazarević, L., Baćanac, L., Milojević, A. & Ahmetović, Z. (2001). The relations between achievement 

motivation in physical education, self-efficacy, academic success and success in physical education. In 

Papaioannou, A., Goudas, M., Theodorakis, Y. (eds). International society of sport psychology, 10th world 

congress of sport psychology. In the dawn of the new millennium, vol. 5, programme & proceedings (pp. 

84-86). Christodoulidi publications, Skiathos. 

М3 

4 

9. Ахметовић, З. (1998): Progress and Prospective of Physical education and Healt-Illusion or Reality. In 3. 

International Symposium: Interdisciplinary Regional Research (pp. 563-565). Novi Sad: Fakultet fizičke 

kulture. 

М3 

3 

10. Остојић, С.М. & Ахметовић, З. (2008). Gastrointestinal distress after creatine supplementation in athletes: 

are side effects dose dependent. Research in Sport Medicine, 16(15-22), ISSN 1543-8627. 

М2 

2 

11. Остојић, С.М. & Ахметовић, З. (2009). The effect of 4 weeks treatment with a 2 gram daily dose of 

pyruvate on body composition in healthy trained men. International Journal for Vitamin and Nutrition 

Research , 79(3), 173-179. 

М2 

2 

12 Остојић, С.М. & Ахметовић, З. (2009). Indicators of iron status in elite soccer players during the sport 

season. International Journal of Laboratory Hematology, 31(4), 447-452. 

М2 

2 

13. Томка, Д. & Ахметовић, З. (2005). Cultural identity of farmhouses (Salaši) as a basis for creating a tourist 

offer. In Tourism creativity and development ATLAS annual conference 2006 (90-91). Barcelona: ATLAS. 

М3 

4 

14. Томка, Д. & Ахметовић, З. (2001). Sports Animator in Tourism – An important Factor in Tourist Pleasure. 

In III Internat. Conference: Multiplicative Effects in Tourism Development. Охрид : Faculty of tourism and 

hospitality. 

М3 

3 

15. Романов Р., Међедовић Б., Ахметовић З. (2012). Kineziološki tretman u procesu akutnog sjedenja kod 

studentske populacije. In Proceedings of the 4
th 

International scientific conference ‘’Contemporary 
Kinesiology’’, 24-26. avgusta 2012 (pp. 446-452). Сплит, Република Хрватска. 

M3 

3 

Збирни подаци научне активност наставника 

Укупан број цитата, без аутоцитата  
Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе 4 

Тренутно учешће на пројектима Домаћи  3 Међународни- 

Усавршавања  
Други подаци које сматрате релевантним 

Други подаци које сматрате релевантним: 

•Радио kao саветник за врхунски спорт у Заводу за физичку културу Војводине где је био и директор, помоћник 

покрајинског секретара за образовање, спорт и омладину, универзитетски професор на Факултету за физичку 

културу у Новом Саду где је био: доцент, ванредни и редовни професор и продекан за науку, 

•Био председник Комисије за врхунски спорт СОФК Југославије, председник Комисије за припрему олимпијских 

кандидата Југословенског олимпијског комитета, био спортски директор Југословенског олимпијског тима на 

олимпијади у Барселони 1992 год. 

•Аутор једног патента, монографије, и аутор многобројних истраживања и стручно-научних радова из области 

спорта, организације спорта, аутор једног броја уџбеника, приручника... 

•Области интересовања: спорт, пливање, технологија тренажног процеса, теорија-филозофија и организација 

спорта. 

•Носилац је признања међу којима СПАРТАКОВА награда за допринос науке у спорту 

Максимална дужине несме бити већа од 2 странице А4 

 


