
ЗЛАТНЕ МЕДАЉЕ СТУДЕНТИМА АРХИТЕКТУРЕ НИШКОГ ГАФ-а 

Тим студената архитектуре Грађевинско-архитектонског факултета Универзитета у Нишу освојиo je

прво  место на  регионалном  такмичењу  у  познавању  БИМ  технологија  „Allplan  Student

Competition 2022“ које је одржано у Подгорици од 20-22. јула.

Студенти завршних година архитектуре нишког ГАФ-а,  Никола Стојиљковић,  Ивана Вушковић и

Алекса  Чпајак,  у  сарадњи  са  ментором,  асистентицом Оливером  Николић, такмичили  су  се  у

категорији архитектуре против шест факултета из земаља бивше Југославије,  однели убедљиву

победу и освојили вредне награде.

Такмичење „Allplan Student Competiton“ организовано је по други пут за студенте грађевинарства

и први пут за студенте архитектуре. Након факултетских нивоа такмичења, 21 победнички тим  са

16 факултета из  Словеније,  Хрватске,  Босне и Херцеговине,  Црне Горе,  Северне Македоније  и

Србије  окупио се на Грађевинском факултету Универзитета Црне Горе да настави такмичење.

„Такмичење за студенте архитектуре састојало се из три сегмента. Имали смо задатак да у два

дана,  са  ограниченим  осмочасовним  временом  рада  измоделујемо  вишеспратни  стамбено-

пословни објекат  и  припремимо  и извеземо техничку документацију.  Затим смо,  трећег  дана,

израђивали  партерно  уређење  и  рендеровали  екстеријер  објекта  и  ентеријер  једног  стана.

Паралелно  смо,  према  задатку,  израђивали  презентацију  којом  смо  жирију  презентовали

целокупан тродневни рад“ изјавио је Никола Стојиљковић, студент пете године архитектуре.

„Како су сви архитектонски тимови радили на задатку у истој сали, могли смо да приметимо да је

конкуренција јака и да сви дају себе изнад максимума“ истакла је Ивана Вушковић. Њен колега,

Алекса Чпајак додаје се нису надали победи, али да су свесни да је победи допринела добра

подела посла унутар тима.

Грађевинско-архитектонски  факултет  у  Нишу  на  такмичењу  је  у  категорији  грађевинарства

представљао  тим  МАЈ  који  су  чинили  студенти  Милан  Павловић,  Алекса  Рашић  и  Јован

Стефановић, а предводио их је ментор, доцент Предраг Петронијевић. Иако се нису пласирали у

прва три места, остварили су значајне резултате.

Поред  такмичарског  дела  програма,  одржана  су  стручна  предавања  и  округли  сто  са

темом ,,Колаборација академске заједнице и привреде у примени БИМ-а у грађевинарству“,  а

организован је и обилазак новог аутопута.

Организатор  такмичења  је  Baldinistudio  International у  сарадњи  са  Baldinistudio  и  Baldinistudio

Slovenia уз подршку бројних спонзора.


