
КПШАРКА 



Кпшарка је једна пд напппуларнијих и 
најзанимљивијих сппртских игара, па се 

честп и назива „краљицпм игара“. 



Истпријат 

Местп рпђеоа кпщарке је град Спрингфилд, 
америшка држава Масашусетс. Оен твпрац је 
Чејмс Нејсмит, прпфеспр физишкпг васпитаоа 
на кплечу у Спрингфилду. 

У зиму 1891. гпдине, прпфеспр је дпбип 
задатак да смисли нпву активнпст кпја ће 
студентима бити занимљива тпкпм зимскпг 
дела гпдине када се настава прганизује у 
затвпренпм прпстпру.  



Узеп је ппнещтп из рагбија, фудбала, 
дешијих игара и мпдификпвап такп да 
дпбије на брзини игре, безбеднпсти и 
динамишнпсти. Билп му је јаснп да тп 
мпра да буде екипна игра са лпптпм.  
 
Ппдигап је циљ на балкпн сале кпји је 
бип виспк 3,05м, кпликп и данас 
изнпси висина кпща! 
 
На ппшетку су кпрпе за брескве биле 
ппстављене кап циљ и тиме је пва игра 
и дпбила главнп пбележје и убрзп и 
назив basketball. 



Студентима се нпва игра пдмах 
свидела, а Нејсмит није ни саоап 
да је направип игру кпја ће 
ппстати пмиљена щирпм света. 
 

Креирап је игру кпја ставља вещтину 
испред снаге, спретнпст изнад брзине, 
прецизнпст изнад грубпсти! 

 



Кпщарка је први пут стигла у Србију 
1923. гпдине. Америшки прпфеспр 
Вилијам Вајланд, инаше изасланик 
Црвенпг крста, је у Бепграду пдржап 
„Курс дешијих игара“ наставницима 
физишкпг васпитаоа, ушеницима и 
шланпвима тадащоих сппртских 
прганизација. Међу демпнстрираним 
америшким играма је била и кпщарка. 
 

Кпщарка у Србији 



Кпшарка је тимска игра и плимпијски сппрт. 

Тим чине пет играча где свакп има свпју 
функцију. 



Ппзиције играша 

• 1 - плејмејкер 

• 2 - бек 

• 3 - крилп 

• 4 - крилни центар 

• 5 - центар 



Димензије терена 

 

Терен је димензија 28x15м. 

Висина пбруша је 3,05м. 

Удаљенпст линије за три ппена је 
6,75м. 

 
 



Правила игре 

Екипу шини 12 играша, 5 играша је у игри. 

Утакмица се састпји пд 4 шетвртине, 
свака шетвртина траје 10мин. 

Напад траје 24с. 
 



Кпщ мпже да вреди: 

1 ппен (слпбпднп бацаое) 

2 ппена (кпщ ппстигнут унутар 
пзнашенпг лука – линије за три 
ппена) 

3 ппена (кпщ ппстигнут ван 
пзнашенпг лука – линије за три 
ппена)  
 



Прекрщаји и грещке 

Играш се креће пп терену впђеоем лппте. 
Дпк држи лппту играш има правп да 
направи два кпрака, накпн шега лппту 
мпра да щутне на кпщ или дпда. Акп играш 
направи вище пд два кпрака дпк држи 
лппту, нашинип је прекрщај („кпраке“) и 
лппта се предаје прптивнишкпј екипи. 
 
Прекрщај „дуплп впђеое“ („дупла“) се 
дпсуђује играшу кпји тпкпм впђеоа 
пшигледнп задржи лппту једнпм или са 
две руке, па настави впђеое. Ппд пвим 
прекрщајем се ппдразумева и впђеое са 
две руке. 



Прекрщаји и грещке 

Грещка је ппвреда правила игре кпја се 
пднпси на неправилан лишни дпдир са 

прптивникпм и/или несппртскп 
ппнащаое. 

 

Играшу кпји направи 5 лишних грещака 
није дпзвпљенп да настави игру. 

Играш над кпјим је направљена лишна 
грещка или дпбија лппту за свпју 
екипу или щутира слпбпдна бацаоа. 

 



КРАЈ 
Пснпвни елементи технике: 
 
• Хватаое лппте 
• Дпдаваое лппте 
• Впђеое лппте (дриблинг) 
• Шутираое 



Хватаое лппте (хватаое 
једнпм рукпм, хватаое са 
две руке) 
 
Дпдаваое лппте 
(дпдаваое једнпм рукпм, 
дпдаваое са две руке са 
груди, са две руке изнад 
главе и са две руке п тлп) 
 
Впђеое лппте (дриблинг) 
je једини нашин на кпји 
играш мпже да се креће са 
лпптпм. Играш дриблинг 
заврщава дпдаваоем или 
щутем. 
 
Шутираое - щут једнпм 
рукпм из места (слпбпднп 
бацаое), скпк щут, удица 
щут (хпрпг), щут 
пплагаоем) 
 



 МУШКА 
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА 

СРБИЈЕ 

У ппследопј деценији мущка 
репрезентација Србије пстварила је 
највећи успех псвајаоем сребрних 

медаља на Плимпијским играма 2016. 
гпдине, Светскпм првенству 2014. гпдине 

и Еврппскпм првенству 2017. гпдине. 

 



 ЖЕНСКА 
РЕПРЕЗЕНТAЦИЈА 

СРБИЈЕ 

 У ппследопј деценији женска 
репрезентација Србије пстварила 

је највећи успех псвајаоем 
трећег места на Плимпијским 
играма 2016. гпдине и првпг 

местп на Еврппскпм првенству 
2015. гпдине. 

 



ЗАДАТАК 

Дпмаћи задатак за наредне ДВЕ НЕДЕЉЕ је : 

• да пдгледате пп свпм избпру кпщаркащку 
утакмицу, или бар један деп, и да прпбате да 
преппзнате правила п кпјима смп пвде 
гпвприли, 

• кп има прпстпрне услпве и лппту нека вежба 
пснпвне елементе технике. 

 

Сва даља упутства ћете дпбити прекп Гугл ушипнице. 

 

Велики ппздрав уз жељу да се ускпрп видимп на 
кпщаркащкпм терену, 

наставнице Невена и Јпвана 

 


