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Обавештење за студенте, наставнике и сараднике: 
1.године ОАСА,  
1.године ИАСА,  
 
Због организације манифестације НОЋ АРХИТЕКТУРЕ на 
Архитектонском факултету 03.10.2017. долази до измене у распореду 
настве за 03.10.2017. и то по следећам распореду: 
 

1. Вежбе из предмета ОАСА/ИАСА – Архитектонско 
пројектовање изузетно у уторак 03.10.2017. године за сале 218, 
219, 220,  221 и 222 у термину од 12:15-16:00  биће ораганизоване 
у договору са предметним настваником и асистентима. 

 
 
 
 

Продекан за наставу 
Доц.др Ђорђе Стојановић  

 
 
 
Обавештење за студенте, наставнике и сараднике: 
2.године ОАСА,  
2.године ИАСА,  
 
Због организације манифестације НОЋ АРХИТЕКТУРЕ на 
Архитектонском факултету 03.10.2017. долази до измене у распореду 
настве за 03.10.2017. и то по следећам распореду: 
 

1. Настава из предмета ОАСА/ИАСА – СП01а – Породично 
становање пребације се изузетно у уторак 03.10.2017. године из 
сала 218-222 у термину од 8:15-12:00  по следећем распореду: 
 

• Настава из сале 218 у салу 228 
• Настава из сале 219 у салу 226 
• Настава из сале 220 у салу 227 
• Настава из сале 221 у салу 235 
• Настава из сале 222 у салу 301 

 
2. Настава из предмета  ОАСА/ИАСА-23071- СП01б -Урбанистичко 
пројактовање стамбених целина пребације се изузетно из термина 
у уторак у термин четвртак, 05.10. 2017. од 19:15-20:00, 
амфитеатар.  

 
Продекан за наставу 
Доц.др Ђорђе Стојановић  
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Обавештење за студенте, наставнике и сараднике: 
3.године ОАСА,  
3.године ИАСА,  
 
Због организације манифестације НОЋ АРХИТЕКТУРЕ на 
Архитектонском факултету 03.10.2017. долази до измене у распореду 
настве за 02.10.2017. и 03.10.2017. и то по следећам распореду: 

 
1. Вежбе из предмета ОАСА/ИАСА – 35050 – Инасталације –
пребације се изузетно из термина од 12:15-14:00 у понедељак 
02.10.2017. године и то: 

• Настава из сала 221 и 222  пребацује се у термин од 14:15 до 
16:00 у сале 221 и 222, а 

•  Настава из сала 219 и 220 пребацује се у термин од 16:15 
до18:00  у сале 221 и 222. 

 
2. Настава из изборног предмета ОАСА/ИАСА-35090: Пројектовање 
у руралним подручјима 1 – Становање на селу пребације се 
изузетно у понедељак 02.10.2017. из сале 200 у салу 218 у 
термину од 16:15-18:00 . 

 
3. Настава из изборног предмета ОАСА/ИАСА-35090: Еколошки 
аспекти пројектовања и грађења пребације се изузетно из термина 
у уторак у термин четвртак 05.10.2017., сала 224од 8:15-10:00 . 

 
4. Настава из обавезног премета ОАСА/ИАСА-35030 - Градитељско 
наслеђе у Србији пребације се изузетно из термина у уторак у 
термин петак, 06.10. 2017. од 19:15-21:00, амфитеатар.  

 
5. Настава из обавезног премета ОАСА/ИАСА-35060- Пројектовање 
и прорачун конструкција 2 биће надокнађена у термину у петак 
13.10.2017. од 19:15-21:00, амфитеатар.  

 
 

Продекан за наставу 
Доц.др Ђорђе Стојановић  
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Обавештење за студенте, наставнике и сараднике: 
1.године МАСА,  
4.године ИАСА,  
1.године МАС-ИУ 
 
Због организације манифестације НОЋ АРХИТЕКТУРЕ на 
Архитектонском факултету 03.10.2017. долази до измене у распореду 
настве за 02. и 03.10.2017. и то по следећам распореду: 
 

1. Настава из изборних предмета на 1.године студијских програма 
МАСА, ИАСА и МАС-ИУ - почиње од 09.10.2017.године , и то за 
сладеће предмете 

• Историја и тероија 1 – МАСА-11020, ИАСА-47020  
• Изборни предмет 1-Архитктура – МАСА-11030, ИАСА-

47030, МАСИУ-11060 
• Изборни предмет 1- Урбанизам – МАСА-11040, ИАСА-

47040, МАСИУ-11050 
• Изнорни предмет 1-Архитектонске технологије – МАСА-

11050, ИАСА-47050 и МАСИУ-11060 
 

2. Настава за предмет Студио М01 -МАСА-А и АТ пребације се 
изузетно у уторак 03.10.2017. године из сала 218-222 у термину од 
16:15-22:00  по следећем распореду: 

• Настава из сале 218 у салу 227 
• Настава из сале 219 у салу 224 
• Настава из сале 220 у салу 301 
• Настава из сале 221 у салу 218 
• Настава из сале 222 у салу 226 

 
3. Предавање из предмета СОЦИОЛОГИЈА И ПРОСТОР -
МАСА-11010 и ИАСА-47010 биће организовано по важећем 
распореду. 

 
4. Наства из обавзног предмета МАСИУ –11043 -ИП01- Методи и 
технике истраживања пребацује се из уторка 03.10.2017. у 
четвртак 05.09.2017, у термин од 16:15-18:00, сала 218.  

 
5. Настава из обавезних предмета студијског програма МАС-
Интегрални урбанизам са одвијају према важећем распореду. 

 
 
 

Продекан за наставу 
Доц.др Ђорђе Стојановић  
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Обавештење за студенте, наставнике и сараднике: 
2.године МАСА,  
2.године МАС-ИУ 
 
 
Због организације манифестације НОЋ АРХИТЕКТУРЕ на 
Архитектонском факултету 03.10.2017. долази до измене у распореду 
настве за 02.10.2017. и то по следећам распореду: 

 
1. Настава из предмета МАСА-23020 – ИСТОРИЈА И ТЕОРИЈА 1   
Религија и архитектура пребације се изузетно у понедељак 
02.10.2017. из сале 218 у салу 217  у термину 10:15-12:00. 

 
2. Настава из предмета МАСА-23020 – ИСТОРИЈА И ТЕОРИЈА 1   
и МАСИУ-23020 - Теорија планирања  пребације се изузетно у 
понедељак 02.10.2017. из сале 200 у салу 218  у термину 14:15-
16:00. 

 
3. Настава из предмета МАСА-Студио М01-А пребације се изузетно 
у понедељак 02.10.2017. године из сала 221 и 222 у термину од 
16:15-22:00  по следећем распореду: 
 

• Настава из сале 221 у салу 254 
• Настава из сале 222 у салу 227. 

 
3. Настава из предмета МАСИУ– 23041– ИП03_Интегралне урбане 
стратегије –пребације се изузетно у понедељак 02.10.2017. године  
из сале 218 у салу 217  у термину од 16:15-22:00. 

 
4. Настава из предмета МАСИУ– 23043– ИП03_Семинар –пребације 
се из понедељака у среду у салу 218 у термину од 12:15-14:00. 

 
5. Настава из предмета МАСА-Студио М01-АК –од понедељка 

02.10.2017. у термину 16:15-22:00, сала 301, биће надокнађена у 
договору са предметним настваником. 

 
 
Продекан за наставу 
Доц.др Ђорђе Стојановић  
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Обавештење за студенте, наставнике и сараднике: 
1.године МАС-УА,  
2.године МАС-УА 
 
 
Због организације манифестације НОЋ АРХИТЕКТУРЕ на 
Архитектонском факултету 03.10.2017. долази до измене у распореду 
настве за 02.10.2017. и то по следећам распореду: 

 
1. Настава из предмета МУАД-11030 – Конструкција и ентеријер 
од понедељка 02.10.2017. у термину 10:15-12:00, сала 220, биће 
надокнађена у договору  са предметним настваником. 

  
2. Настава из предмета МАС-УА-Студио М01 пребације се изузетно 
у понедељак 02.10.2017. године из сале 220 у салу 301 термину од 
16:15-22:00.   

 
3. Настава из предмета МАС-УА-Студио М03 пребације се изузетно 
у понедељак 02.10.2017. године из сале 219 у салу 236 термину од 
18:15-22:00.   

 
 

Продекан за наставу 
Доц.др Ђорђе Стојановић  
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