
СОЦИОЛОГИЈА (решење) 

1. Друштво је: 

а)  свако деловање и понашање појединаца или група које је непосредно или 

посредно повезано са деловањем и понашањем других појединаца и група 

б) релативно уређена и трајна (структурисана) скупина друштвених појава, тј. 

целина друштвених деловања и понашања, друштвених односа, друштвених 

група, организација и установа  

в) глобални процес узајамног повезивања и уједначавања разних друштава и 

култура на светском плану 

(заокружи тачан одговор) 

 

2. Друштвена промена је: 

а) облик класног раслојавања 

б) разлика између два стања друштвене структуре 
в) свесно и планско преображавање природе 

(заокружи тачан одговор) 

 

3. Друштвене групе према степену присности односа међу члановима деле се на: 

а) ауторитарне и егалитарне 

б) примарне и секундарне 
в) формалне и неформалне 

(заокружи тачан одговор) 

 

4. Наведите типологију држава према облику владавине.  

а) робовласничке и феудалне 

б) буржоаске и социјалистичке 

в) монархије и републике 
(заокружи тачан одговор) 

 

5. Шта сачињава организациону структуру политичке странке? 

- идеологија 

- политички програм 

- статут 

6. Која су два основна сектора јавног друштвеног живота у модерним демократским 

друштвима? 

а) економски и друштвени сектор 

б) државни (политички) и грађански (цивилни) сектор 

в) државни и културни сектор 

(заокружи тачан одговор) 

 

7. Наведите главне елементе структуре сваког глобалног друштва. 

Друштвене групе, организације и установе 

8. Направите разлику између појмова друштвени раст, друштвени развој и друштвени 

напредак. 

Друштвени раст је увећање истог, развој је стварање новог, а напредак је стварање 

бољег 

 

 

 

 



9. Који су основи типови породице? 

а) грађанска и народна 

б) фактичка и моногамна 

в) традиционална и савремена 

(заокружи тачан одговор) 

 

10. Који мислиоци на прелазу из 19. у 20. век својим делима омогућавају Социологији 

да постане модерна наука? 

Емил Диркем и Макс Вебер 

11. Који је мислилац сковао термин Социологија? 

 

Огист Конт 

 

12. Друштвена установа је: 

а) устаљена мрежа улога и положаја која одржава на окупу чланове једне групе 

људи и усклађује њихово узајамно понашање док заједнички обављају неко 

друштвено деловање 

б) устаљен (установљен), усвојен, уобличен (формализован) начин вршења 

оног друштвеног деловања које је значајно за одржавање и функционисање 

друштвеног поретка 

в) релативно трајна скупина људи међусобно повезаних заједничким друштвеним 

деловањем, пореклом или друштвеним положајем, сличним потребама, интересима 

и вредностима  

(заокружи тачан одговор) 

 

13. Наведите основне елементе структуре сваке државе. 

- територија 

- становништво 

- суверена јавна власт 

-  

14. Која су два основна предмета проучавања макросоциологије? 

- глобалне друштвене структуре 

- глобалне друштвене промене 

 

15. Друштвена улога је: 

а) место које припада појединцима и групама у вертикалној структури друштва, 

односно удеро у расподели основних друштвених добара (материјалног богатства, 

друштвене моћи и друштвеног угледа-престижа) 

б) врста деловања и понашања које се одвија на очекиван начин, по унапред 

усвојеном културном обрасцу 

в) релативно стабилан склоп односа између елемената из којих се једно друштво 

састоји   

(заокружи тачан одговор) 

 

 

 


