
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ НИШ 

03.07.2012. 

 

 

С О Ц И О Л О Г И Ј А 

 

 
1 . Одредите појам Социологије. 

Социологија је општа, теоријска и основна наука о друштву као целини свих друштвених 
појава. 

 

2. Који је мислилац и од којих речи сковао термин Социологија? 

Огист Конт, од латинске речи SOCIETAS (друштво) и грчке речи LOGOS (реч, појам, наука). 

 

3. Шта је глобализација? 

Глобализација је савремени глобални процес узајамног повезивања и уједначавања 
разних друштава и култура на светском плану.  

 

4. Која су два основна типа разговора који се воде у научне сврхе? 

 а) интервју   б) анкета 

 

5. Шта је брак? 

Брак је друштвено призната веза између мушкарца и жене. 

 

6. Који мислилац је указао на значај субјективног рационалног разумевања 
унутарњег значења друштвене појаве за појединце или групе? 

Макс Вебер 

 

7. Шта чини темељ друштвених неједнакости? 

а) својина 

б) друштвена моћ 

 

8. Шта су кључни појмови стратификацијског модела друштвене структуре? 

а) друштвена улога 

б) друштвени положај 

 



9. Која су три историјски развојна степена и три структурна облика етничког 
груписања? 

а) племе 

б) народ 

в) нација 

 

10. Појам цивилизације. 

Цивилизација је велики културни организам састављен од неколико националних 
култура које често одликује и заједнички наднационални језик који се користи у тзв. 
службеној употреби. 

 

11. Који пристип предмету истраживања карактерише макросоциологију? 

Глобални социолошки приступ. 

 

12. Које су главне фазе у поступку научног истраживања? 

а) постављање хипотезе 

б) проверавање хипотезе 

в) доказивање проверене претпоставке 

 

13. У оквиру које теорије друштва настаје класно-конфликтни модел друштвене 
структуре? 

У оквиру марксистичке теорије друштва. 

 

14. Наведите основне елементе структуре сваке државе. 

а) територија 

б) становништво 

в) суверена јавна власт 

 

15. Појам друштвене моћи. 

Друштвена моћ је друштвено установљена неједнака могућност појединаца и група да 
доносе одлуке од интереса не само за себе него и за друге. 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕЊЕ ТЕСТА ИЗ ЦОЦИОЛОГИЈЕ НА ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ НА ОДЕЉЕЊУ У МЕДВЕЂИ, 
03.07. 2012. 

 

Тачни одговори на питања су: 

1. б 
2. б 
3. а 
4. б 
5. а 
6. б 
7. б 
8. б 
9. а 
10. б 
11. б 
12. а 
13. б 
14. а 
15. б 


