
	  

	  

Izveštaj stručne komisije Reciplet takmičenja 
U sastavu: ekspert Udruženja Oktopus, ekspert Instituta “Mihajlo Pupin“, ekspert Fakulteta 

primenjenih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu i ekspert Univerziteta Metropolitan iz 
Beograda 

 
Ocena za igrivost 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Beogradski Vračar       x  xx x 
Sokobanja    x x xx     
Vranje       x   xxx  
Pančevo    x x  x x   
 
Beogradski Vračar: Jasnoća u dostizanju cilja igre koji može biti organizovan i timski, sa 
nedostatkom nepromenljive dinamike u igranju. Princip igre je jednostavan i prilagođen uzrastu od 
6-12 godina. Rešenje podstiče društvenost i timski rad. 
Sokobanja: Idejno rešenje modela  podstiče timski rad i odgovara zadatku. Konstrukcija koja bi 
morala da se doda radi bezbednosti, a koja ne postoji u samom rešenju, mogla bi da utiče i na samu 
igrivost. 
Vranje: Kompleksno rešenje koje uspostavlja dinamičan timski rad. Zbog nedovoljne bezbednosti 
modela moralo bi da se uspostavi dodatno rešenje a da ne utiče na samu igru. 
Pančevo: Idejno rešenje je sa kreativnim igrivim  potencijalom ali  nedovoljno razrađeno.Sastoji se 
iz dva elementa koji se mogu i  odvojeno postavljati. Prvi element - raketa - kontejner za otpad sa 
govorno porukom  ima potencijal da preraste u npr muzički kontejner, ili sa raznovrsnijim 
porukama...Drugi element je komplikovan za realizaciju zbog nejasnog  mehaničkog rešenja i 
zahteva dodatno  obezbeđenje. 
 

Ocena za tehničku izvodljivost i bezbednost 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Beogradski Vračar       x x  xx 
Sokobanja    x  x x x   
Vranje       X xx x   
Pančevo    x x  x x   
 
Beogradski Vračar: Jedinstveno osmišljena izvedba koja odgovara zadataku kao dobro osmišljena 
celina. Rešenje je tehnički izvodljivo i bezbedno za okruženje i učesnike. Dobro uspostavljen odnos: 
Učesnik - bezbednost - igra - recikliranje otpada. 



	  

	  

 
Sokobanja: Nejasna tehnička specifikacija. Mogućnost oštećenja mehanizma od strane vandala. 
Stepen rizika od povrede vrlo visok. Neophodno je implementacija  novog zaštitnog  rešenje da bi 
bezbednost i mehanizam bili zadovoljavajuci i funkcionalni. 
Vranje: Inventivno povezivanje pokretne trake sa biciklom i sistemom za usmeravanje otpada. 
Konstrukcija je glomazna i vizuelno dominantna i postavlja  se pitanje njene uklopivosti u 
okruženje. Bezbednost modela nije zadovoljavajuća i zahteva dodatno rešenje koje bi učesnike 
zaštitilo od povrede, a da pri tome ne naruši vizuelni identitet modela i da se uklopi u okruženje. 
Mnogo opasnih elemenata poput lanca, prese, bicikla na izdignutom... 
Pančevo: Potrebno je još  razraditi i unaprediti konstrukciju da bi se izbegla nestabilnost i laka 
lomljivost.  Ideja igrivosti po uzoru na košarku ili video igru angry birds je interesantna za sve ali je 
teško obezbediti i učesnike kao i samu konstrukciju u javnom prostoru pogotovu što u samom 
rešenju dostata elemenata treba dodatno tehnički rešiti i obezbediti. 
 

Ocena za kreativno dostignuće 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Beogradski Vračar        x xx x 
Sokobanja       x xx  x 
Vranje       x x  xx  
Pančevo      x  xx x  
 
Svi učesnici su pokazali kreativno razmišljanje i inventivnost u nalaženju rešenja 
 
Beogradski Vračar: Dobro uspostavljen odnos: učesnici - igra - higijena - tehničko rešenje - 
bezbednost - vizuelni identitet - primer dobrog dizajna. Lako uklopiv u različita okruženja. 
Jednostavno ali simpatično rešenje. 
Sokobanja: Rešenje je vizuelno atraktivno i skulpturalnog karaktera. Kao skulpturalno rešenje  
vizuelno bi unapredilo okruženje u kome se postavlja. Bezbednost i tehničko rešenje nisu celovito 
rešeni. Ovde dominira vizuelno rešenje dok sam model nije dovoljno bezbedan za okruženje i igru.  
Vranje: Kreativnost je više došla do izražaja kroz tehničko rešenje. Vizuelni izgled zavisi od dizajn 
rešenja koji bi trebalo osmisliti u cilju obezbeđivanja samog model i učesnike. 
Pančevo: Rešenje ima kreativni potencijal ali su svi parametri nedovoljno uklopljeni. Model 
„raketa“ ako se posmatra izdvojeno ima uklopivost parametara i uz još manji stepen razrade imao bi 
potencijal  brendiranja. Prenosiv je, prepoznatljiv i uklopiv u okruženje. 
 
 
 



	  

	  

 
 
 

Opšti utisak o svakom rešenju 
 

Beogradski Vračar: Jednostavno i simpatično  rešenje, odgovara svim postavljenim uslovima 
(igrivo, atraktivno, zanimljivo) može lako da se implementira. U budućnosti može da se proizvede 
manja ili veća  serija  za potrebe parkova, škola, dečijih institucija itd... 
Sokobanja: Atraktivno rešenje, ali problematično za realizaciju sa elementima koji mogu da budu 
opasni po decu. Prilikom implementacije bi morala posebna pažnja da se obrati na sigurnost, na 
kvalitet i izdržljivost konstrukcije (Rešenje bi  bilo interesantno da  se postavi kao skulptura u 
prostoru i da nema utilitarni karakter. Samim tim elementi koji nisu bezbedni bi se mogli 
modifikovati). 
Vranje: Interesantno rešenje ali jako kritično za implementaciju zbog  potrebe da se doda čitav niza 
sigurnostnih rešenja. Sam model bi istrpelo velike promene. 
Pančevo:  Deo rešenja (raketa) zbog svoje jednostavnosti  može lako da se implementira i to kao 
bezbedno, atraktivno za niži uzrast ali nedovoljno igrivo rešenje. 
 

 
 

Zaključak: 
 

          Dečije radionice su bile uzbudljive i korisne jer govore dve stvari: Prvo pokazuju da nije 
daleka  prihvatljivost  mišljenja da  deca mogu da govore o javnom prostoru i da doprinesu 
zaista značajno kreiranju istog. Deca imaju razvijenu maštu, i ona mogu da gledaju na problem 
odraslih i da   razmišljaju na drugačiji način šta bi oni uradili sa njim. Kao drugo, sve ovo 
visoko postavlja samu društvenu inicijativu kao kreativnu i umreženu u razne društvene 
strukture i jasno govori  u prilog viziji da svi zajedno možemo da ostvarimo bolja, korisnija i ne 
zaboravimo zabavna rešenja problema. 
           
Svi učesnici su pokazali inventivnost i kreativnost u razmišljanju. Odabrano rešenje ima 
jedinstveno uklopljene parametre: igrivost - bezbednost - atraktivnost - održivost - laka 
inplementacija. Sva ostala rešenja su interesantna zbog svoje raznovrsnosti i u budućnosti bi se 
moglo razmišljti i o jednom parku sa više ovakvih modela „recipleta“. 

 

 




