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1 УВОД – О КОШАРЦИ 
 
 
 
 Др. Џејмс Нејсмит није ни сањао тог 21. децембра 1891. 
године да ће игра, коју је презентовао студентима Y.M.C.A. школе у 
Спрингфилду (држава Масачусетс), постати један од 
најпопуларнијих и најраспрострањенијих спортова на свету. 
 
 Од директора за спорт и физичко васпитање, др Галика, је 
добио задатак да измисли активност која ће имати елементе игре и 
која ће анимирати студенте да их задржи у гимнастичкој сали. После 
двонедељног размишљања, листања књига и проматрања других 
спортова, др Нејсмит је креирао КОШАРКУ. 
 

 
Слика 1. – Др. Џејмс Нејсмит 

 
 
 „Кошарку сам смислио као игру у којој ће млади моћи да 
употребљавају свој ум и снагу без ексцеса који би их претворили у 
инструменте зла“- умео је да каже др Нејсмит. ( www.znanje.org ) 
        
 Само месец дана касније, одиграна је прва званична утакмица 
између професора и студената Међународне YMCA тренерске 
школе ( International YMCA Training School )  у Спрингфилду. На 10 
стопа ( 3,05 м ) високом балкону налазила се корпа, на терену су 
биле две екипе по 9 играча, дриблинг је био забрањен... 
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Слика 2 – Кошаркашка екипа YMCA школе из 1894. године 

 
  
 
 Убрзо је читав континент причао о новој игри. Људе су 
занимала правила, па је др Нејсмит поштом слао својих оригиналних 
13 правила. 
 
 Екаспанзија је била незамислива како на северноамеричком , 
тако и на осталим континентима. Већ 1893. кошарка је стигла у 
Европу, тачније у Француску, нешто касније и у Аустралију и Азију. 
Године 1896. и Јужна Америка је видела кошарку у Бразилу. 
  
 На Олимпијским играма, кошарка се појавила као 
демонстрациони спорт већ у Сент Луису 1904. године, а званичан 
олимпијски спорт је од 1936. и ОИ у Берлину ( САД победник ). 
 
 Европски шампионат у мушкој конкуренцији се игра од 1935. 
године ( домаћин Швајцарска, победник Летонија ) а у женској од 
1938. ( домаћин Рим, победник Италија ). 
 
 Прво светско првенство за кошаркаше је одиграно у Буенос 
Аиресу 1950. године ( шампион Аргентина ), а за кошаркашице 
1953. у Сантјаго де Чилеу ( шампион САД ). 
 
 Светска кошаркашка федерација ФИБА данас има 213 чланица 
и око 450 милиона регистрованих играча. – ( Каралејић, Јаковљевић, 
2001. ) 
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2 ЗНАЧАЈ СКОК ШУТА У КОШАРЦИ 
 
 

2.1  УОПШТЕНО О ШУТИРАЊУ 
 
 Главни циљ кошаркашке игре је да се постигне више кошева 
од противничког тима. Баш због тога је јасно да је шутирање на кош 
најважнија компонента игре, док је сврха свих осталих техничко – 
тактичких компонената да у току игре створе услове за извођење 
прецизног шута на противнички кош. 
 
 Шут, као елемент кошаркашке технике, представља завршни 
део свих нападачких акција. Извести прецизан шут у игри у 
условима модерне кошарке постаје све теже, те је за савладавање 
технике шутирања, а касније и за њено усавршавање, потребно доста 
времена, стрпљења, методички постављених тренинга. 
 
 Постоје различити начини шутирања. Оно може бити 
различито по карактеру кретања играча, у зависности од држања 
лопте, од висине на којој је постављена лопта, каква је ротација 
лопте током лета итд. 
 

                                 Шема 3. –  Систематизација шутирања     

        Са ротацијом         са таблом 

           
     ШУТИРАЊЕ      

         без ротације       без табле 

    
једном и обема 

рукама     
           
    одоздо     
           
    изнад главе     
           
    одбојком     
           
    закуцавањем     
                
             
    
 

по карактеру 
кретања  по растојању  

по карактеру 
кретања  

             
 с места  блиско  право  
             
 у кретању  средње  под углом  
             
 у скоку  велико  паралелно  
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2.2  ПОЈАМ И ЗНАЧАЈ СКОК ШУТА 
 

             2.2.1  ПОЈАМ СКОК ШУТА 
 
 
 Многи познати тренери су коментарисали и износили 
мишљења о скок шуту. 
 
 Соколаи за скок-шут каже да је то „такав начин бацања лопте 
на кош који се изводи из скока суножним одразом на висини изнад 
главе. Примењује се из места после заустављања из вођења или 
хватања додате лопте“ – ( Соколаи, 1972. ) 
 
 Професор Александар Аца Николић је својевремено рекао да 
је скок шут „моментално највеће достигнуће у савременом 
шутирању. Употребљава се са свих растојања. Играч који добро 
шутира овим начином има велика тактичка преимућства над 
противником. Врло тешко се маркирају. ...  
 

...Само играчи са снажним и високим, лежерно извођеним 
скоком, могу успешно да користе овај шут.“ ( Николић, Јовановић, 
1960. ) 
 
 
 Оно најосновније што се може рећи о скок-шуту је да је то 
специфичан начин убацивања, варијанта шута након скока, из којег 
је могуће брзо и прецизно погађати кош. Због своје велике 
прецизности, у савременој кошарци представља основно средство 
напада. 
 
 Играч одбране увек реагује на кретање нападача, увек је у 
малом закашњењу за његовим акцијама. Под условом да одбрамбени 
играч нема значајну предност у висини тела или висини скока, неће 
бити у стању да својим скоком и блокирањем руке спречи нападача 
да изведе скок шут и погоди кош. 
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2.2.2 ФАКТОРИ КОЈИ УТИЧУ НА ЕФИКАСНОСТ 
ШУТА 

 
 
 Најважнија карактеристика сваког шута је ефикасност 
(прецизност). На ефикасност шута утиче неколико фактора: техника 
(механика) шута, конституција играча, физичке предиспозиције, 
психолошке карактеристике и селекција шута. 
  
 Техника шута подразумева правилност покрета у одређеној 
врсти шута. У односу на врсту шута постоје различити моторички 
механизми шутирања али заједничка обележја за све су: 
 
 
 - Постојање мете. Сваки шутер мора да успостави визуелни 
контакт са кошем, пре него што започне шут. Играч перцепцијом 
ствара релацију између своје позиције и коша у погледу удаљености 
и угла под којим се налази у односу на кош. То је својеврсно 
нишањење. 
 
 - Равнотежа у шуту. Добра равнотежа пре поласка у шут 
обезбеђује добру равнотежу у самом шуту. Равнотежа доноси 
мирноћу и добре предуслове да шут буде прецизан. 
 
 - Контрола лопте. Подразумева добро држање лопте које 
омогућава њено брзо довођење у потребну позицију и добар избачај. 
 
 - Ритам извођења шута. Сваки шут захтева синхронизоване 
кретње система, посебно у извођењу шута. На тај начин се 
најефикасније користи сила актуелних мишића и мишићних група 
које учествују у шутирању. 
 
 - Правилан избачај лопте. Ту се мисли на угао избачаја који 
одређује путању лопте. Такође је битан и начин избачаја од којег 
зависи и степен ротације лопте при лету. 
 
 
 Конституција играча. Телесна висина играча, као доминантна 
компонента конституције, није пресудна за прецизност шута. Међу 
одличним шутерима могу се наћи најразличитије телесне висине. 
Овде се пре свега мисли на покретљивост зглобно-тетивног и 
мишићног апарата у погледу грађе тела. Шут захтева мекоћу покрета 
која је производ добре покретљивости. Добра покретљивост 
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омогућава играчу да изведе шут са потребним амплитудама покрета 
у појединим зглобовима. Грађа играча, конструкција његовог 
коштаног, зглобно - тетивног и мишићног апарата понекад може да 
буде фактор ограничења у извођењу појединих покрета. 
 
 
 Физичке предиспозиције. Добре шутере карактерише развијена 
експлозивна снага ногу, руку и раменог појаса. Јаке ноге обезбеђују 
добру равнотежу и висок скок. Снажан рамени појас и руке 
омогућују контролисан шут са свих одстојања. Добар ритам шута 
почива на доброј општој координацији тела. 
 
 
 Психолошке карактеристике. Кошарка је ментална игра 
колико и физичка. То поготово важи за шутирање. Најважније 
психолошке димензије шутера су концентрација и самопоуздање. 
Концентрација шутера подразумева да је он способан да се 
усредсреди само на шут елиминишући све присутне сметње које 
могу да се појаве на утакмици ( противник, публика, и др. ). 
Самопоуздање се надограђује на концентрацију. Веровање у своје 
шутерске способности доводи до побољшања ефикасности шута. 
Способност играча да шутира и погоди под притиском одбране, 
времена, простора, публике и др. разликује одличног шутера од 
просечног. 
 
 
 Селекција шута. Велики шутери, у историји кошарке, су се 
увек препознавали по раније наведеним карактеристикама, али и по 
томе што су знали када да шутирају, а када не. То је, у пуном смислу 
речи, тактика шутирања. Основа селекције шута је познавање 
сопствених шутерских способности. Могуће је да играч који нема 
изразито прецизан шут ипак има ефикасан шут, јер је свестан својих 
могућности и према њима врши селекцију шута. - ( Каралејић, 
Јаковљевић, 2001. ) 
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2.2.3  ЗНАЧАЈ СКОК ШУТА 
 

 
 
 Kenny Sailors је 1940. године први извео скок шут на једној 
званичној кошаркашкој утакмици. – ( Wolff, 1991. ) 
 

Појава скок шута је довела до револуције у кошаркашкој игри 
`50.-их и `60.-их година прошлог века. До тада су многе утакмице 
завршаване веома ниским резултатима. Тада је дошло до честог 
поентирања из кретања, трчања, тешких позиција. 
 

Kако је игра постала ефикаснија и динамичнија, дотадашње 
одбране су постале бескорисне. Играч који је умео добро да изведе 
скок шут, имао је велику предност над одбрамбеним играчем. 
 
 Променом у правилима, где је скраћено време за пренос и 
посед лопте, број напада се у једној утакмици повећао за више од 
30%. Све то је довело до промене како у физиономији игре, тако и 
тренинга. Инсистира се на јачој и уигранијој одбрани, отворени 
продори ка кошу су сведени на минимум.  
 
 Лако је закључити из свега наведеног да скок шут постаје 
основно средство напада. Већина нападачких акција има за циљ 
стварање отворене позиције за шут. Из тог разлога се и на 
тренинзима врхунских екипа, много пажње и времена посвећује баш 
увежбавању и усавршавању скок шута. 
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3  ТЕХНИКА ИЗВОЂЕЊА СКОК ШУТА 

 
 
 
 Техника извођења скок шута се у основи не разликује много 
од шута из места једном руком. Због тога ће, уколико је шут једном 
руком из места добро увежбан и аутоматизован, доћи до позитивног 
трансфера на увежбавање скок шута. 
 
 Битно је играча учити конвенционалној, „школској“ техници 
извођења скок шута. 
  
 

3.1  КОНВЕНЦИОНАЛНА ТЕХНИКА ИЗВОЂЕЊА 
 
 
 Независно од тога да ли се скок шут изводи из места или после 
кретања, први услов за извођење правилног шута је добра 
равнотежа. Она даје контролу ритма шутирања.  
 
 Стопала су размакнута приближно ширини кукова, са прстима 
окренутим ка кошу. Једно стопало ( на „шутерској“ страни ) је мало 
истурено напред – прсти задње ноге су у нивоу средине стопала 
истурене ноге. Колена су благо савијена, леђа су право као у 
основном ставу, глава у продужетку леђа, стопала опуштена. 
 
 Држање лопте 
  
 Лопта је у позицији троструке претње, са стране руке којом се 
шутира. Битно је од почетка учења технике шутирања инсистирати 
од почетника на правилном држању лопте. Угао између надлакта и 
подлакта, и подлакта и шаке, руке којом шутирамо, треба да тежи да 
буде око 90 степени и да се током извођења шута никако не смањује. 
 
 Лакат је ка унутра, испред рамена, усмерен ка кошу.  Прсти су 
природно савијени и раширени, а кажипрст је на средини лопте. 
Шака прави природно удубљење за лежиште лопте. 
 
 Шака „помоћне“ руке је постављена са стране и обезбеђује 
додатну стабилност лопти у лежишту. 
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 Извођење шута 
 
 Скок шут, као што је речено, може да се изведе из места или 
после кретања. Силу за скок можемо обезбедити на неколико 
начина. Уколико је шут након кретања, искористићемо брзину 
кретања, коју трансформишемо у скок у вис. 
 
 Ако је шут из места, став појачавамо додатним савијањем 
колена. И у једном и у другом случају предстоји подизање лопте 
изнад главе. 
 
 Битно је лопту довести нешто више изнад главе. Угао у лакту 
треба да буде 90 степени све док се и угао између трупа и надлакта 
не повећа до 90 степени. 
 
 Упоредо са повећањем угла у рамену врши се и скок. Он мора 
бити јак, висок, вертикалан. Такав скок даје играчу потпуну 
равнотежу, готове исте услове за шут као при шуту из места са 
земље, затим обезбеђује дуже остајање у ваздуху ( више времена за 
процену ситуације ) као и већу висину за избачај ( мања вероватноћа 
да ће одбрана омести шут). 
 
 У тренутку кад се у скоку достигне највиша тачка, ноге се 
испружају – односно спуштају – брже него што тело почиње да пада. 
Овим се постиже привидно лебдење тела, у приближно највишој 
тачки. У сваком случају, при овоме су горњи делови тела, а нарочито 
рамена, мирнији и представљају стабилнију основу за прецизан и брз 
рад руку при избацивању лопте. Због тога тај рад руку треба да се 
заврши док је тело у највишој тачки свога лета. ( слика 3 ) 
 
 
 

 
Слика 3 
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 У међувремену се повећава и угао између трупа и надлакта, 
трудећи се да подлакат шутерске руке буде нормалан у односу на 
подлогу, а шака паралелна са истом. ( слика 4 ) У највишој тачки 
врши се избацивање лопте прегибањем у зглобу шаке и прстију. 
Битно је препознати тренутак када престаје успоно кретање, а 
падање још није почело. Бацимо ли лопту раније, морамо рукама 
радити спорије да би компензовали брзину скока, а избацујемо ли је 
касније, брзином руку треба компензовати брзину падања. 
 

 
Слика 4 

 
 
  Избачај се завршава кажипрстом који даје лопти правац и 
благу супротну ротацију. Након избачаја длан је окренут према 
поду, то је тзв. „мртва рука“. ( слика 5 ) 

 
Слика 5 

 
 
 Многи тренери сугеришу да рука остане у позицији коју има 
одмах након избачаја све време док лопта лети ка кошу, „пратећи“ 
замишљен правац лопте ка коначном циљу. Такође, потребно је 
инсистирати на параболичној путањи и већем упадном углу. 
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 Доскок, после шута, треба да буде мекан због амортизације. 
Овакав доскок је неопходан ради евентуалног наглог кретања ка 
кошу због одбијања лопте од обруча или табле. 
  
 Разлика у кретању напред у скоку и код доскока треба да буде 
минимална, до 20-30 цм. 
 
 
 Место усмеравања лопте је предња ивица обруча код 
директног шута, а код шутева од табле то је горњи ближи унутарњи 
угао правоугаоника изнад обруча. Путања лопте има параболу вишу 
него код шутева из места и зависна је од удаљености од коша, с тиме 
да је нешто виша код шутирања од табле. 
 
 
 Позитиван ментални став 
 
 
 Код играча који шутира не сме постојати било каква сумња да 
лопта неће проћи кроз обруч. Он мора имати самопоуздање, а да би 
га стекао мора да научи да правилно шутира и да свакодневно 
тренира. Треба се радовати прилици за шутирање, али се она не сме 
злоупотребити. 
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3.2  РАЗЛИЧИТОСТИ У ИЗВОЂЕЊУ СКОК ШУТА 
 
 
 Постоје разне варијанте и индивидуалне специфичности 
извођења скок шута. Различитости могу уследити из више разлога: 
 
 
 Начин убацивања –  
 Могуће је скок шут изводити обема или једном руком. Обема 
рукама лопту бацају само млади играчи који немају снаге да добаце 
до коша једном руком. 
 
 
 Удаљеност од коша –  
 Изводи се са свих удаљености али најчешће са средњих 
удаљености. У последњих неколико деценија се изводи и са 
удаљености већих од 6,25, када погодак важи три поена, што је 
важно тактички и стратегијски. 
 
 
 Угао избачаја –  
 Угао избачаја је у зависности од удаљености од коша и од 
саме ситуације ( да ли се шутира преко руке, колико је остало 
времена за шут ). Такође је другачији угао избачаја и у односу на 
таблу. Обично се под углом од 45 степени у односу на обруч, за 
постизање коша користи табла. 
 
 
 Основни кошаркашки став –  
 Своди се на разматрање који је став бољи, дијагонални или 
паралелни, за извођење скок шута. Овај избор треба препустити 
играчу, али је мишљење већине стручњака да је боље користити се 
малим дијагоналним ставом, јер омогућава добру равнотежу тела и 
добар одскок и доскок, пошто пројекција тежишта тела погађа 
средиште полигона ослонца. 
 
 
 Скок и начин одраза –  
 Играчи би требало да скачу што више и то вертикално. 
Постоје различити начини скокова, па тако играчи могу да скачу 
телом савијеним унапред или скоком уназад, што зависи од 
ситуације у игри.  Скокови у страну, напред или назад, показују 
сналажљивост играча у односу према реакцији противника. 
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4 БИОМЕХАНИКА СКОК ШУТА 
 
 
 Скок шут је специфичан начин убацивања из којег се може 
брзо и прецизно погађати кош. Важну улогу има брзина извођења, 
која се може повећати скраћивањем времена у припремној фази и 
фази избачаја лопте.  
 
 Лопта се у скок шуту испушта онда када средиште тежишта 
тела још није достигла тачку у којој сила теже привлачи тело према 
подлози. 
 
 Прецизност скок шута ће зависити између осталог и од тога 
колико је играч успео да олабави рамену мускулатуру, да се опусти 
и од тога када делује на лопту инерцијом снаге одраза. 
 
 Ако убацујемо лопту на кош са удаљености од нпр. 7 метара, 
онда морамо изабрати брзину избачаја која одговара односу угла и 
удаљености, иначе лопта неће погодити циљ ( однос: угао – брзина - 
удаљеност ). 
 
 Показатељ ефикасности скок шута је техничко умеће одабира 
и комбинације угла и брзине избачаја. Ти критеријуми ефикасности 
технике могу се одредити индивидуално имајући на уму особине 
одређеног играча у складу са антропометријским показатељима. 
Према томе је интензитет одразног импулса сразмеран производу 
масе и брзине, а обрнуто сразмеран времену. 
 
 

MxVFod  = t 
 
                     Где су: 
 
Fod  -  резултантна сила контракције мишића опружача ногу 
 
M – маса тела 
 
V – брзина кретања играча 
 
t – време у току којег сила делује на систем кошаркаш – лопта – маса 
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 Резултантна сила контракције мишића опружача ногу 
условљава кретање тежишта система кошаркаш – лопта. (  слика 6 ) 
 
 
 

 
Слика 6 

 
 То значи да ће кошаркаш постићи највећу висину при 
извођењу скок шута ако силом одраза, условљеног контракцијом 
одговарајућих ножних мишића максималног интензитета, делује на 
укупну масу свог тела на што  дужем путу у што краћем времену. 
 
 Осим силе контракције одговарајуће мускулатуре кошаркаша, 
на систем кошаркаш – лопта у сваком тренутку делује сила земљине  
гравитације и сила отпора ваздуха, који заједнички одређују кретање 
система кошаркаш – лопта у фази лета, у складу с одређеним 
законитостима вертикалног или косог хица. 
 
 У односу према правцу одраза ( Fod ) могућ је типичан 
положај тежишта система у тренутку његовог одвајања од подлоге. 
 
 Ако се тежиште система кошаркаш – лопта налази на правцу 
Fod, могућа су три случаја, где : 
 

- Fod има вертикалан правац 
- правац Fod има нагиб према напред 
- правац Fod има нагиб према назад 

 
 Колика ће бити ова компонента кретања, где вектор зависи од 
величине тригонометријских функција синуса односно косинуса 
угла. 

 
S = v x t 
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 Угао α одређен је правцем нападне линије вектора s , односно 
правцем нападне линије одраза импулса Fod. ( слика 7 ). 
 
 

 
Слика 7 

 
  
 После таквог транслаторног криволинијског кретања система 
кошаркаш – лопта у фази лета у складу са законом вертикалног или 
косог хица, поставља се питање доскока. 
 
 
 У погледу доскока, правац ( Fod ) има нагиб у односу према 
вертикали кроз тачку ослонца ( So ) после избачаја лопте у силазној 
путањи када је кинетички ланац отворен у оба смера, према напред. 
  
 Кошаркаш контракцијом правог трбушног мишића ( m. rectus 
abdominis ) , попречног трбушног мишића ( m. transversus abdominis ) 
и косих трбушних мишића ( m. obliques externus et internus ) 
усмерава тело према назад. ( слика 8 ) 
 

 
Слика 8 

 18



 Ако правац (Fod) има нагиб, у односу према вертикали кроз 
тачку ослонца ( So )  после избачаја лопте у путањи, према назад, 
контракцијом мишића опружача трупа ( m. longisimus dorsi ) и 
зглобова кука ( m. iliopsoas ) , екстремни делови тела крећу се према 
назад, а карлични појас према напред. ( слика 9 ) 

 
Слика 9 

 
 

 Да би прецизност убацивања лопте у кош била што боља, 
потребно је релативно мировање тела кошаркаша у простору, 
односно мировање у фази избачаја лопте. 
 
 Ако правац ( Fod ) има нагиб према напред, обртни момент 
тежи да у фази лета приближи стопало вертикали, односно да при 
доскоку на подлогу створи услове за доскок у равнотежни положај. 
 
 Међутим ако правац ( Fod ) има нагиб према назад, обртни 
момент удаљује стопала кошаркаша од вертикале кроз ОЦТ. При 
додиру стопала с подлогом и под утицајем Земљине теже појављује 
се обртни момент ( Mg ) који условљава даље ротирање тачке ОЦТ у 
сагиталној равни. Тај обртни момент има тенденцију да сруши 
кошаркаша леђима према подлози. 
 
 Дужина путање које пређе тело је обрнуто пропорционално с 
његовој маси. 
 
 Ако кошаркаш после одраза у улазном делу балистичке 
кривуље у фази лета тела с лоптом контрахује мишиће прегибаче 
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зглоба колена, ствара услове за учинак лебдења. Оно настаје када 
играч не испушта лопту у највишој тачки одраза.  
 
 Најчешће се догађа да играч, који је добро овладао скок шутом 
са задршком, избаци лопту у часу када се противнички играч након 
заједничког скока налази у фази одскока. Припремна фаза скок шута 
са задршком иста је као код скок шута са импулсом. То се постиже 
снажним одразом али и снажним опружањем флектираних ногу, 
опружањем у зглобу колена и кукова, чиме се продужује фаза 
лебдења.  
 
 Задршком у фази избачаја играч постиже бољу концентрацију 
на циљ, а исто тако већу опуштеност горњег дела тела непосредно 
пре испуштања лопте.  
 
 Рука која држи лопту опружа се у лакту, а завршну фазу 
избачаја имају длан и прсти. Замах надлактицом изводи се брзо, али 
је потребан већи угао избачаја а тиме и већи домет и парабола лета 
лопте. Тај се начин убацивања теже спречава, али и теже учи. 
 
 На слици 10 је приказан скок шут начињен из снимка брзом 
кино-камером с већим бројем сличица. 
 
А - положај темена регистрован брзом камером 
Б - кретање тежишта тела 
Ц - кретање ногу 
 

 
Слика 10 
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СКОК ШУТ НАКОН ЗАУСТАВЉАЊА 
 
 
 
 При убацивању лопте у кош из кретања, а након заустављања, 
количина кретања система кошаркаш - лопта производ је масе 
система и брзине кретања ( Vz ). Правац напада линије ( Fod ) и смер 
вектора идентични су правцу  нападне линије вектора брзине 
кретања система пре деловања одразног импулса ( Vz ). ( слика 11 ) 
 
 

 
Слика 11 

 
 
 У тренутку одвајања система кошаркаш - лопта од подлоге 
због деловања одразног импулса ( Fod ), правац кретања тачке ОЦТ 
одређује вектор ( Vr ) који је резултанта брзине кретања играча. 
Дакле, разне комбинације промена тих вектора условљавају и 
промену резултирајућег вектора ( Vr ), односно промену брзине 
кретања тежишта кошаркаша у фази лета. 
 
 Да би се добио оптималан правац нападне линије вектора ( Vr) 
тј. почетне брзине кретања тежишта кошаркаша, нужно је ускладити 
односе елемената вектора ( Vz и Vod ) које кошаркаш регулише 
деловањем сила контракције одговарајуће мускулатуре. 
 
 На који ће начин кошаркаш извести скок-шут, како ће 
доскочити, зависи од низа елемената антрополошко - 
психофизичких способности кошаркаша, а такође и од низа 
околности, нпр. његовог кретања, ометања од стране противника, 
удаљености од коша итд. 
 
 Ако се скок шут изводи с релативно већих удаљености од 
коша, онда је битно да кошаркаш лопту према кошу упућује 
балистичком кривуљом, тако да се брзина кретања тежишта 
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кошаркаша ( V oct ) сабира с брзином кретања врхова прстију ( Vo ) 
руке којом се лопта избацује према кошу у тренутку избачаја. Према 
томе брзина кретања лопте је: 
 

Vlop = Voct + Vp 
 
 
 Најчешће се скок шут изводи из кретања привлачењем једне 
ноге другој или из доскока. ( Тоцигл, И., 1998. ) 
 
 
 
 
4.1  БИОМЕХАНИЧКИ ПАРАМЕТРИ ШУТИРАЊА 
 
 
 
 Фактори који утичу на лет лопте су висина, брзина и угао 
избачаја. Брзина избачаја зависи од дистанце са које се шутира, 
способности могућег одбрамбеног играча и жељеног упадног угла у 
кош. 
 
 Висина избачаја је одређена позицијом тела шутера и 
разликује се код различитих техника шутирања. За скок шут, висина 
избачаја је на висини од око 2,5 метра. Она зависи од позиције за 
шут, репертоара различитих начина шутирања и избегавања 
одбрамбеног играча који покушава да блокира шут. 
 
 Брзина и угао избачаја зависе од висине избачаја, растојања са 
кога се шутира, позиције и способности одбрамбеног играча и од 
жељеног упадног угла лопте. Почетна брзина зависи од степена 
контракције актуелних мишића, а угао избачаја представља елементе 
простора и времена. У зависности од свих ових фактора оптимална 
комбинација одређене брзине и угла избачаја ће учинити шут мање 
или више успешним: 
 

- Дистанца са које се шутира директно утиче на брзину 
избачаја. Што је играч удаљенији од коша, то је потребна 
већа брзина избачаја. Брзина и угао избачаја су међусобно 
зависни, тако да дистанца са које се шутира индиректно 
утиче и на угао избачаја. 
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- Позиција и способности одбрамбеног играча у одбрани од 
шута такође има велик утицај на брзину и угао избачај. 
Одбрамбени играч је „ препрека “ шутеру, који је често 
приморан да лопту избацује брже или под другачијим 
углом у односу на избачај при отвореном шуту. 

 
- Упадни угао представља угао под којим лопта улази у 

обруч. Максимални упадни угао је 90 степени и тада лопта 
упада у обруч чији је дијаметар 45,7 цм. Како се упадни 
угао смањује, тако је и дијаметар обруча мањи. Најмањи 
могући упадни угао директног уласка лопте у обруч је 32 
степена и 43 секунде. 
 
 
 
Та вредност је добијена из једначине: 
 
   d = ( 45.7 sin α ) cm 
 
где је d дијаметар лопте, 45.7 је дијаметар обруча, а α је 
упадни угао. Пошто је познат дијаметар лопте ( 24.7 цм ) 
даљим рачунањем добија се најмањи упадни угао – 32˚ 43``. 
 

Бранчазио ( 1981. ) је у својим истраживањима дошао до оптималних 
вредности угла избачаја у распону од 45 до 52 степена, у зависности 
од дистанце са које се шутира и висине са које се шутира. 
( Каралејић, Јаковљевић, 2001. )      
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5 ИНДИВИДУАЛНА ТАКТИКА СКОК ШУТА 
 
 
 Под индивидуалном тактиком у кошарци се подразумева све 
што кошаркаш изводи, у нападу и у одбрани, без директне помоћи 
неког од саиграча. То је смишљена и рационална примена 
конституцијских, моторичких и техничких способности кошаркаша, 
на основу његових специфичних кошаркашких знања, у решавању 
типичних и атипичних ситуација у игри. 
  
 Смишљеним коришћењем тела и лопте, кошаркаш доводи себе 
( или саиграча ) у тактичку, просторну и временску предност над 
противником, у напдау или одбрани. 
 
 Индивидуална тактика најјасније долази до изражаја у игри 
1:1, у директном дуелу и надигравању. То значи да играч покушава 
да на најбољи начин процени ситуацију у том дуелу и да „ логично “ 
одлучи о начину свог дејства. ( Каралејић, Јаковљевић, 2001. ) 
 
 
 Прослављени тренер Универзитета Калифорнија, Џон Р. 
Вуден, у својој књизи „ Модерна кошарка “ је дао следећа упутства 
за шутирање, која се могу искористити и као савети у вези са 
индивидуалном тактиком скок – шута. 
 
 
 
 УПУТСТВА: 
 
 

1. Не шутирајте неконтролисано, рискантно или „ на срећу “. 
 
 
2. Шутирајте самопоуздано; у случају да сумњате у себе, немојте 

да шутирате. 
 
 
3. Тренирајте до постизања савршенства са оних места, на којима 

најчешће долазите у прилику за шут. 
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4. Никада не шутирајте немарно. Концентрација је злата вредна. 

 
 

5. Користите лук умерене висине и природан фелш, а глава нека 
следи избачај нагоре и у правцу коша. 

 
 

6. Чим се определите за технику извођења и када сезона одмакне, 
тренирајте што више под условима под којима се игра 
утакмица. 

 
 

7. Користите вежбе праћене међусобним такмичењима и будите 
хитри али без журбе. 

 
 

8. Проучавајте места према којима се лопта одбија, и под којим 
угловима. Знајте куда треба да идете по лопту када Ви 
шутирате, а куда када Ваши саиграчи шутирају. 

 
 

9. При сваком шуту увежбавајте ритам и координацију његовог 
извођења. 

 
 

10. Анализирајте и проучавајте своје шутирање. Треба да знате 
разлог за све што радите. 

 
 

11. Мотрите на обруч или на одређено место на табли, а после 
избачаја опружите се према кошу, а не у страну или у 
супротном правцу. 

 
 

12. Када шутирате после дриблинга или користите скок шут, 
скочите увис, а не у даљ. Не напрежите се превише да бисте 
постигли висину, како не бисте игубили ритам шутирања. 

 
 

13. Држите лопту уз груди, а лактове уз тело. Ово омогућава брзо 
шутирање преко противничког играча уз истовремену заштиту 
лопте. 
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14. Не само да би требало да прецизно шутирате већ и да упутите 
лопту неометано на кош. 

 
 

15. Немојте журити али и не оклевајте ако имате добру прилику за 
шут. Шутирајте са самопоуздањем када сте у повољном 
положају, а нико од саиграча није слободан и у бољој 
позицији. 

 
 

16. У тренингу постепено повећавајте раздаљину са које 
шутирате. 

 
 

17. Шутирајте када сте расположени за игру. Уколико имате лош 
дан више додајте. 

 
 

18. Будите одлучни, али опуштени и никако напети. 
 
 

19. Већина добрих стрелаца делује као да шутира са лакоћом. 
 
 

20. Научите када се користи табла. 
 
 

21. Сачувајте храброст, прибраност и контролу над собом. Нека 
Вас ништа не узнемири. 
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6 МЕТОДИКА ОБУЧАВАЊА И УСАВРШАВАЊА 
СКОК ШУТА 

 
 
 
6.1 МЕТОДИКА ОБУЧАВАЊА СКОК ШУТА 
 
 

Учење скок шута почиње тек када се аутоматизује шут једном 
руком из места. Проблем представља то што је потребно да прође 
чак и до 3 – 4 године тренирања како би млади играчи стекли 
довољан ниво снаге за извођење скок шута, те због тога обично 
изводе тзв. шут скок, тј. шут са импулсом. 

 
С обзиром да они, и у периоду док немају довољно снаге, ипак 

играју такмице, тренирају, потребно је настојати да се задржи 
основна техника шута уз дозвољен скок при шуту, као шут за три 
поена. Такав шут им омогућава да искористе снагу ногу за шут, а 
опет да што мање наруше основну механику шута. 

 
У овом периоду, циљ је да се што боље научи правилна 

техника скок шута, као и скок шута након заустављања. Задатак је 
аутоматизација скок шута из свих позиција из којих се може извести 
у игри. 

 
И поред акцента на правилности извођења скок шута на 

тренингу, ипак може да дође до одступања од учене технике у 
условима игре. Потребно је те разлике свести на минимум. 

 
Учење било које моторичке структуре пролази кроз пет фаза, 

од којих се свака карактерише посебном манифестацијом покрета у 
чијој су основи одређени нервно – мишићни процеси. 

 
Прва фаза се често назива фаза формирања јасне представе о 

покрету. Зато тренери покрет објашњавају речима, путем 
демонстрирања, путем видео записа и сл. Јасну представу спортиста 
стиче одговарајућом мобилизацијом свести. 

 
Успех врхунског спортисте у техничком усавршавању биће 

свакако већи, уколико поседује и извесна знања, нарочито из 
биомеханике. Зато је пожељно да се савремени тренинг допуњава 
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кратким семинарима у којима се приказују касете са најновијим 
достигнућима из области спортске технике, кинограми итд. 
Дидактички принцип „свесног учешћа“ овде је веома наглашен. 

 
Друга фаза је фаза ирадијације. При покушају да изведе 

покрет, код играча долази до ирадијације надражаја у моторној кори. 
То се види кроз грубу координацију у извођењу покрета. 

 
Трећа фаза је фаза диференцијације. Даљим вежбањем 

елиминишу се сувишни и погрешни покрети. Покрет постаје 
прецизнији. 

 
Четврта је фаза концентрације. Покрет је још прецизнији и 

течнији. Покрет се оплемењује обраћањем пажње на детаље. 
 

Пета фаза је фаза стабилизације и аутоматизације. Покрет је 
научен и изводи се правилно и прецизно. Контрола покрета је у 
сфери несвесног. - ( Каралејић, Јаковљевић, 2001. ) 

 
Ове фазе у учењу се дешавају у току вежбања и корекције скок 

шута. 
 

 У корекцији много може да помогне и видео запис. Он је врло 
корисно очигледно наставно средство и специфични метод у 
погледу образовања спортисте из спортске технике. Почетника 
видео запис анимира и помаже му да упозна елементарну технику из 
одређеног спорта. - (Стефановић, Јаковљевић, 2004.) 

 
 
 
Етапе у учењу технике скок шута: 
 
- демонстрација, са нагласком на битне елементе скок шута 
- извођење скок шута из места 
- корекционе вежбе 
- извођење скок шута након кретања из заустављања 
- корекционе вежбе 
- извођење скок шута након више различитих техничких 

елемената ( кретње, дриблинзи...) 
-    корекционе вежбе 
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Вежбе: 
 

 
1. Скок с лоптом с избачајем лопте у вис.  

 
Лопта је постављена на под пар корака испред играча. 
Играч јој притрчава, узима је, изводи скок са избачајем 
лопте у вис. Акценат је на правилном покрету целе руке, 
као и правилном „контра ротацијом“ лопте. ( Д1 ) 

 

 
Д 1 

 
2. Поставити играче испред зида дворане. Сваки играч има 

лопту. Играч из једног вођења искораком и 
прислањањем друге ноге у положај стопала за извођење 
скок шута, изводи цели покрет скок шута и избацује 
лопту према зиду дворане. 

 
Под условом да су исконтролисани елементи 
претходних вежби ( држање лопте, положај руку, 
подизање лопте, скок, избачај, ротација лопте ), сад 
посебно обратити пажњу на лук лета лопте. ( Д2 ) 
 

 
Д 2 

 
Ова вежба се може изводити према зиду, другом играчу, 
тренеру, или кошу. 
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 После савладаног скок шута из места следи вежбање скок 
шута након заустављања после неког кретања. Без правилног и 
квалитетног заустављања, нема ни квалитетног скок шута. Почиње 
се са подбацивањем лопте и заустављањем ( у почетку из два, 
касније и из једног контакта). После тога из дриблинга, и на крају, 
након додавања, тј. пријема лопте од саиграча. 
 
 
 

3. Играч подбацује лопту, налази се веома близу коша, под 
углом 45˚ у односу на таблу, зауставља се и изводи 
убачај у кош. ( Д3 ) 

 
 

 
Д 3 

 
 
 

4. Исто као претходна вежба, али играч изводи један 
дриблинг и убацује лопту у кош из скок шута. ( Д4 ) 

 
 

 
Д 4 
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5. Играч дрибла лопту са „ тројке “ до нивоа слободног 
бацања, максималном брзином, зауставља се из једног и 
два контакта, шутира на кош. ( Д5 ) 

 
 

 
Д 5 

 
 
 
 
 
 

6. Исто као претходна вежба с тим што пре нивоа 
слободног бацања прави промену у једну страну, а затим 
шутира. ( Д6 ) 

 
 

 
Д 6 
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7. Додавање у паровима до коша и извођење скок шута 

након једног дриблинга. ( Д7 ) Варијанта ове вежбе је да 
се скок шут изведе одмах након заустављања. 

 
 

 
Д 7 

 
 
 
 

8. У паровима, пас саиграчу, изводи се финта кретања, 
пријем лопте, са заустављањем из два контакта, грудно 
или леђно. ( Д8 ) 

 

 
Д 8 

 
 
 
 

 32



 
Неке од корекционих вежби: 

 
 

 
1. Лопта је постављена на под, пар корака испред играча. 

Играч јој притрчава и подиже је доводећи је у положај за 
извођење скок шута, држећи је изнад главе. 

 
Сходно правилима држања лопте која су споменута у 
претходним поглављима, посматрају се држање, став, 
положај лопте на шаци, углови између шаке и подлакта, 
подлакта и надлакта, као и надлакта и тела. 
 
Овом вежбом се у раној фази учења отклањају 
евентуалне неправилности у држању лопте пре извођења 
скок шута. 

 
 
 

2. Скок с лоптом са блокирањем покрета у фази избачаја 
лопте, представља вежбу која је логичан наставак 
претходне. 

 
Овог пута се иде „корак даље“ , те се од играча тражи да 
усклади подизање лопте и скок, али без избачаја. 

 
Битно је да сви елементи вежбе буду сливени. Скок 
треба да предстоји правилном држању и подизању лопте 
изнад главе. Он треба да буде вертикалан, никако у 
страну или у напред или назад. 
 
Пажња на положај ногу и став пре скока, скок и положај 
руку и лопте при скоку. 
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Најчешће грешке које се јављају у учењу скок шута и 
њихове корекције: 

 
 
 

1. Кратак шут → Користити више ноге и убрзати ритам шута. 
 
2. Дугачак шут → Померити рамена напред и опустити их, 

подићи руке више да би се добио већи угао избачаја. 
 

 
3. Шут је наизменично кратак и дуг → Потпуно опружити 

руку којом се шутира код сваког шута. 
 
4. Лопта после шута иде у страну → Шака којом се шутира 

мора да буде на средини лопте са прстима усмереним 
напред, а не у страну. Лакат унутра у правцу коша. 

 
 
5. Лопта удара у обруч и одбија се од коша → Лопту избацити 

са супротном благом ротацијом. Обратити пажњу на 
прегибање шаке. 

 
6. Механика шута изгледа добра али лопта удара тврдо у 

обруч → Проверити држање лопте. Не држати лопту на 
целом длану! 

 
 
7. Механика шута изгледа добра, али се промашује → 

Проблем је вероватно у концентрацији. Сконцентрисати се 
на мету ( кош – обруч ). 

 
8. Немиран шут, скок изван вертикале → Пре скока играч 

мора да је у равнотежном положају, лицем окренут према 
кошу. 

 
 
9. Лопта се држи ниско пре избачаја → Довести лопту изнад 

главе 
 
 
 
 

 34



6.2  МЕТОДИКА УСАВРШАВАЊА СКОК ШУТА 
 
 
 
 Након аутоматизације скок шута прелази се на његово 
усавршавање. Акценат се сада пребацује са правилности технике 
извођења на захтев за ефикасношћу шутирања. 
 
 Методика усавршавања технике укључује коришћење великог 
броја метода и практичних финеса, тј. води се рачуна о финесама и 
детаљима. Она се изводи у отежаним условима. 
 
 
 На сваком новом нивоу развоја технике нопходан је 
специфичан процес оптимизације. Понекад је добро да не постоји 
чврста веза између усвојеног моторичког програма и кондиције. У 
том случају постоји могућност да се створи надградња на постојећу 
технику.  
 
 
 Принципи усавршавања подразумевају извођење технике у 
отежаним условима или у условима идентичним оним који се налазе 
у самој игри. 
 
 
 
 Играч може да се оптерети: 
 
 
  -временом ( скраћено време за одређен број понављања) 
 
  -повећањем броја понављања 
 
  -простором (извођење на мањем делу терена) 
   
  -захтевима за извођење неких техничких елемената пре 
извођења скок шута ( дриблинзи, кретње...) 
 
  -одбраном, која је у почетку диригована, а касније 
ситуациона 
 
  -комбинацијом претходних фактора 
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 Услови у којима се изводи скок шут су се мењали појавом све 
агресивнијих одбрана, јер шут треба изводити истовремено прецизно 
и брзо. Да би се услови тренинга за усавршавање скок шута 
приближили условима игре, потребно је ситуацијске вежбе изводити 
са што мање статичних положаја. Пре извођења шута, потребно је 
што више користити финтирања у кретању или дриблингу. 
 
 Битно је и играча на тренингу довести у стање замора какав је 
на утакмици, јер замор утиче на ефикасност. Ако играч није 
прецизан под замором, не може се од њега на утакмици очекивати 
добар учинак. Ситуационе вежбе скок шута обухватају и елементе 
дриблинга, додавања, финтирања и најбоље се спроводе кроз 
различите варијанте игре 1:1, 2:2,...5:5. 
 
 

Вежбе: 
 

Примери где је оптерећење време ( или се тражи брзо 
извођење): 

 
1. У тројкама. Играч „1“ трчи од коша до коша, играчи „2“ и 

„3“ су са лоптама код супротних кошева. Трчи се 
наизменично од коша до коша и потребно је извести 10 
шутева за 1 минут. Играчи који додају лопту, ометају шут, 
али га не блокирају. ( Д9 ) 

 

     
Д 9 

 36



2. Извести што ефикасније нпр. 20 шутева за минут, 30 
шутева за минут ( уз асиситенцију играча који ће да додају 
лопте) 

 
3. Убацити 50 шутева из што мање покушаја и за што краће 

време. 
 
 
Примери где отежан услов представља простор: 
 
1. У тројкама. Играч А стоји на врху рекета где се налази чуњ, 

играчи Б и Ц су под кошем са лоптама. Играч А трчи до 
краја линије за слободна бацања, добија лопту од играча са 
те стране, изводи скок шут. Трчи назад до чуња па до 
другог краја линије за слободна бацања, где добија лопту од 
другог играча и опет изводи скок шут. ( Д10 ) 

 
 Потребно је извести 20 шутева за један минут. 
 

 
Д 10 

 
2. Одреди се део терена унутар линије за три поена. Могу се 

поставити и чуњеви, који ће обележити тај простор. 
Тражити од играча да кретње и скок шут изводи само из тог 
дела терена. Други играч је задужен да додаје лопту. ( Д11 ) 

 

 
Д 11 
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 Примери где  отежан услов представља противник: 
 
  

1. На дијаграму 12 је вежба која се изводи у паровима. Играч 
А истрчава до центра, пуним спринтом се враћа назад, 
добија лопту од играча Б, зауставља се ( из једног или два 
контакта ), изводи скок шут. Играч Б подиже руку и омета 
шут ( без блокирања ) . 

 

 
Д 12 

 
Овде је отежавајућа околност та што постоји противник, 
који је за почетак, полупасиван. 

 
 

2. Исто као у претходној вежби с тим што играч А има право 
на финтирања и један дриблинг, а играч Б сме да изблокира 
шут. 

 
Ситуација је тежа него у претходној вежби, јер је 
противник овог пута активан и користи сва дозвољена 
средства да омете или заустави шут. 

 
 

3. Кроз игру 1:1 је могуће усавршавати шут ( од тројке, са 
центра, преко целог терена ), са одређеним бројем 
дриблинга и обавезном завршницом -  скок шутом 

 
 

Када одбрана постане потпуно активна, нападачу дати 
могућност да бира начин на који ће доћи до извођења скок шута 
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Битно место у усавршавању скок шута заузимају такмичења у 
скок шуту. Да ли ће она бити у паровима или екипна, оставља се 
тренеру на вољу. Неки од примера су такмичење у шутирању тројки, 
где се са одређених позиција изводи одређен број покушаја, те је 
играч са највећим бројем погодака победник.  

 
 
Сви који се баве или су се бавили кошарком, сигурно су 

играли и „Пут око света“, такмичење које, ако се као услов постави 
извођење скок шута, и да позиције треба прећи за што краће време, 
може значајно допринети усавршавању скок шута. 

 
 
 
Ево још неких вежби које могу бити корисне за играче на 

појединим позицијама: 
 
 
 

Ситуационе вежбе за центре ( одбрана је у почетку 
диригована, а касније нормална ) : 
 
 
 
1. Пријем лопте после финте, лицем према кошу и скок шут 

 
 

2. Пријем лопте леђима окренут кошу, предњи или задњи 
пивот и скок шут 

 
 

3. Пријем лопте лицем према кошу, финта шута, један 
дриблинг у страну и скок шут 

 
 

4. Пријем лопте леђима ка кошу, пивот, финта шута, дриблинг 
у страну и скок шут 
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Ситуационе вежбе за крила ( такође, одбрана у почетку 
диригована, а касније активна ) : 

 
 
 

1. Протрчавање кроз рекет, пријем лопте на крилној позицији, 
пивот ( предњи или задњи ), скок шут. 

 
 

2. Протрчавање кроз рекет, пријем лопте на крилној позицији, 
пивот ( предњи или задњи ), финта шута, продор у обе 
стране, изненадно заустављање, скок шут. 

 
 

3. Све исто, али продор ка основној линији, скок шут из 
„мртвог угла“. 

 
 

4. Протрчавање кроз рекет, пријем лопте на центарској 
позицији, леђни полазак у дриблинг, завршетак – fade away 
или обичан скок шут. 

 
 Ситуационе вежбе → ( Вуден, 1983. ) 

 
 

 Као што је наведено на почетку поглавља, потребно је играча 
оптеретити простором, одбраном, временом... На претходно 
наведене вежбе се могу додати и оне где је потребно за одређено 
време шутнути што више скок шутева, наравно што ефикасније. 
Када се узму у обзир сви принципи битни за усавршавање скок 
шута, уочљиво је да је број вежби неограничен. 
 
 
 Након стадијума учења и усавршавања технике, наредни 
стадијум представља стварање стила. Стил је лични израз технике 
спортисте. Стил представља техничку финесу по којој се појединац 
разликује од осталих. - (Стефановић, Јаковљевић, 2004.) 
 
 Сведоци смо да су многи врхунски кошаркаши и одлични 
шутери имали „другачији“ шут од „школског“. Главни критеријум 
сваког другачијег извођења скок шута је ефикасност. Уколико 
играч, и поред промене стила, настави или повећа ефикасност, није 
потребно терати га да шутира „конвенционалном техником“.  
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8 ЗАКЉУЧАК 
 
 
 Због своје велике прецизности, скок шут у савременој 
кошарци представља основно средство напада. 
 

Најважнија карактеристика сваког шута је ефикасност 
(прецизност). На ефикасност шута утиче неколико фактора: техника 
(механика) шута, конституција играча, физичке предиспозиције, 
психолошке карактеристике и селекција шута. 

 
Већина нападачких акција има за циљ стварање отворене 

позиције за шут. Из тог разлога се и на тренинзима врхунских екипа, 
мого пажње и времена посвећује баш увежбавању и усавршавању 
скок шута. 

 
Техника извођења скок шута се у основи не разликује много 

од шута из места једном руком. Због тога ће, уколико је шут једном 
руком из места добро увежбан и аутоматизован, доћи до позитивног 
трансфера на увежбавање скок шута. 

 
 Битно је играча учити конвенционалној, „школској“ техници 
извођења скок шута. 
 

Учење скок шута почиње тек када се аутоматизује шут једном 
руком из места. Млади играчи, пошто у почетку немају довољан 
ниво снаге за извођење скок шута, обично изводе тзв. шут скок, тј. 
шут са импулсом. 

 
С обзиром да они, и у периоду док немају довољно снаге, ипак 

играју такмице, тренирају, потребно је настојати да се задржи 
основна техника шута уз дозвољен скок при шуту, као шут за три 
поена. Такав шут им омогућује да искористе снагу ногу за шут, а 
опет да што мање наруше основну механику шута. 

 
У овом периоду, циљ је да се што боље научи правилна 

техника скок шута, као и скок шута након заустављања. Задатак је 
аутоматизација скок шута из свих позиција из којих се може извести 
у игри. 
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Фазе у учењу технике скок шута: 
 
- демострација, са нагласком на битне елементе скок шута 
- извођење скок шута из места 
- корекционе вежбе 
- извођење скок шута након кретања из заустављања 
- корекционе вежбе 
- извођење скок шута након више различитих техничких 

елемената ( кретње, дриблинзи...) 
- корекционе вежбе 
 
Након аутоматизације скок шута прелази се на његово 

усавршавање. Акценат се сада пребацује са правилности технике 
извођења на захтев за ефикасношћу шутирања. 
 
 Методика усавршавања технике укључује коришћење великог 
броја метода и практичних финеса, тј. води се рачуна о финесама и 
детаљима. Она се изводи у отежаним условима. 
 

Играч може да се оптерети временом, повећањем броја 
понављања, простором ( извођење на мањем делу терена ), 
захтевима за извођење неких техничких елемената пре извођења 
скок шута ( дриблинзи, кретње...) , одбраном, која је у почетку 
диригована, а касније ситуациона и комбинацијом претходних 
фактора. 

 
Битно је и играча на тренингу довести у стање замора какав је 

на утакмици, јер замор утиче на ефикасност. Ако играч није 
прецизан под замором, не може се од њега на утакмици очекивати 
добар учинак. 

 
 

 Након стадијума учења и усавршавања технике, наредни 
стадијум представља стварање стила. Стил је лични израз технике 
спортисте. Стил представља техничку финесу по којој се појединац 
разликује од осталих. - (Стефановић, Јаковљевић, 2004.) 
 
 Сведоци смо да су многи врхунски кошаркаши и одлични 
шутери имали „другачији“ шут од „школског“. Главни критеријум 
сваког другачијег извођења скок шута је ефикасност. Уколико 
играч, и поред промене стила, настави или повећа ефикасност, није 
потребно терати га да шутира „конвенционалном техником“.  
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Из свега претходно наведеног, јасно је да је скок шут постао 
главна нападачка опција у кошарци. Сви остали тактичко – технички 
елементи имају за циљ стварање услова за што отворенији шут. 
 
 Из тог разлога битно је сам шут, а временом и скок шут, 
вежбати са почетницима од најранијих дана. Обавезно је правилно 
научити технику и проценити када играч има довољно снаге за 
извођење скок шута који правилну технику неће нарушити. 
 
  
 
 

 
Слика 12 
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