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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. Шта је глобализација? 

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

 
3. Који мислилац је сковао термине манифестна (видљива, 

отворена) и латентна (скривена) функција? 
Роберт Мертон 

 
4. Наведите две суштинске улоге Социологије у демократским 

друштвима.  
Социологија у демократским друштвима има критичку и 
конструктивну улогу. 

 
5. Које су главне фазе у поступку научног истраживања? 

а) постављање хипотезе 
б) проверавање хипотезе 
в) доказивање проверене претпоставке 

 
6. Која су два основна типа разговора који се води у научне сврхе? 

а) интервју 
б) анкета 

 
7. Појам друштвене структуре. 

Друштвена структура је релативно стабилан склоп односа између 
елемената из којих се једно друштво састоји (друштвеног 
деловања појединаца и група, организација и установа), који све 
елементе повезује у једну уређену и трајну целину. 

 



8. Наведите главне елементе структуре сваког глобалног друштва. 
Главни елементи структуре сваког глобалног друштва јесу: 
различите друштвене групе, организације, установе и обрасци 
културе.  

 
9. Одредите појам породице. 

Породица је примарна био-психо-социјална заједница родитеља и 
њихове рођене или усвојене деце. 

 
10. Који су основни типови породице? 

а) традиционална породица 
б) савремена породица 

 
11. Која су три историјски развојна степена и три структурна облика 

етничког груписања? 
а) племе 
б) народ 
в) нација 

 
12. Шта чини темељ друштвених неједнакости? 

а) својина  
б) друштвена моћ 

 
13. 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. 

 
14. Наведите четири главне «димензије глобализације» према 

енглеском социологу Гиденсу. 
а) светске капиталистичке економије 
б) систем националних држава 
в) светски војни поредак 
г) међународна подела рада 

 
15. Појам културе. 

Култура обухвата човеково свесно и планско преображавање 
природе, али и стварање духовних вредности којима се потврђује 
његов специфичан положај у свету. 

 


