
СОЦИОЛОГИЈА- РЕШЕЊЕ 30.06.2020. 

 

1. Две суштинске улоге Социологије у демократским друштвима су:  

а) информациона и мотивациона  

б) сазнајна и политичка  

в) критичка и конструктивна 

(заокружи тачан одговор) 

 

2. Друштвена структура је: 

а) функционално самостална (аутономна) и релативно стабилна, хијерархијски 

организована целина друштвених деловања и односа појединаца и група, која је 

историјски формирана њиховим заједничким животом на некој територији 

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

друштвеног деловања које је значајно за одржавање и функционисање друштвеног 

поретка 

(заокружи тачан одговор) 

 

3. Друштвене групе према структури моћи у групи деле се на: 

а) примарне и секундарне  

б) ауторитарне и егалитарне 
в) формалне и неформалне 

(заокружи тачан одговор) 

 

4. Наведите типологију држава према структури државе.  

а) монархије и републике  

б) демократске и аутократске 

в) унитарне (просте) и федералне (сложене) 
(заокружи тачан одговор) 

 

5. Основне теоријске (опште) визије, као особени погледи на друштво, уобличене у 

Социологији су: 

а) еволуционистичке, цикличне и дифузионистичке визије друштва 

б) конзервативне, критичке и либералне визије друштва 

в) органске, конфликтне и интеракцијске визије друштва  
(заокружи тачан одговор) 

 

6. Одредите појам друштвене улоге. 

Друштвена улога је врста деловања и понашања која се одвија на очекиван начин, по 

унапред усвојеном културном обрасцу. 

7. По чему се разликује научно посматрање од обичног посматрања лаика?  

Оно се одвија по: унапред предвиђеном плану, са унапред одређеним циљем (има 

систематски карактер). 

8. Одредите 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. 

 



 

9. Наведите основну типологију друштвених организација: 

а) класне, спортске, политичке  

б) привредне, политичке, културне 
в) привредне, политичке, класне 

(заокружи тачан одговор) 

      10) Битне димензије сваког глобалног друштва су:  

а) различите друштвене групе, организације и установе 

б) друштвена улога и друштвени положај 

в) функционална (хоризонтална), слојна (вертикално-хијерархијска), 

просторна (територијална) и временска (историјска) 

(заокружи тачан одговор) 

      11) Шта је друштвена појава? 

Друштвена појава је свако деловање и понашање појединаца или група које је непосредно 

или посредно повезано са деловањем и понашањем других појединаца и група. 

   

      12. Одредите појам социолошког закона. 

Социолошки закон је језички прецизан и логички исправан став (исказ) о објективно 

постојећим, општим, нужним, суштинским и релативно сталним везама и односима међу 

друштвеним појавама. 

 

         13) Мислиоци који су поставили темеље Социологије као науке средином 19. века су: 

а) Огист Конт, Херберт Спенсер и Карл Маркс  
б) Херберт Спенсер и Роберт Мертон  

в) Емил Диркем и Макс Вебер  

(заокружи тачан одговор) 

            14) Друштвена група 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) 

15) Врсте друштвених промена према вредностима су: 

а) раст и опадање  

б) напредовање (прогрес) и назадовање (регрес) 

в) развој (еволуција) и опадање (инволуција) или распадање (аномија)  

(заокружи тачан одговор) 


