
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ НИШ 
03.09.2009.год. 
 
 

С О Ц И О Л О Г И Ј А 
Питања и одговори са пријемног испита 

 
 

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 је мислилац и од којих речи сковао термин Социологија? 

Сам термин Социологија представља сложеницу од латинске речи societas (друштво) и 
грчке речи logos (реч, појам, наука). Термин социологија створио је француски мислилац 
Огист Конт. 

 
4. Наведите две суштинске улоге Социологије у демократским друштвима.  

Социологија у демократским друштвима има критичку и конструктивну улогу. 
 

5. Која су два основна типа разговора који се води у научне сврхе? 
а) интервју 
б) анкета 

 
6. Који социолог први детаљније образлаже појам заједнице? 

Фердинанд Тенис 
 

7. Шта је брак? 
Брак је друштвено призната веза између мушкарца и жене. 

 
8. Који су основни типови породице? 

а) традиционална породица 
б) савремена породица 

 
9. Шта чини темељ друштвених неједнакости? 

а) својина 
б) друштвена моћ 

 
10. Шта су кључни појмови стратификацијског модела друштвене структуре? 

а) друштвена улога 
б) друштвени положај 
 
 
 

 



11. Шта чини темељ друштвеног поретка? 
а) друштвене установе 
б) друштвене организације 
в) друштвене групе 

 
12. Шта сачињава организациону структуру политичке странке? 

а) идеологија 
б) политички програм 
в) статут 

 
13. Која су три историјски развојна степена и три структурна облика етничког 

груписања? 
а) племе 
б) народ 
в) нација 

 
14. Појам политике. 

Политика је вештина управљања друштвом посредством специфичних јавних 
(политичких) установа и организација (државе и политичких странака). 

 
15. Наведите основне елементе структуре сваке државе. 

а) територија 
б) становништво 
в) суверена јавна власт 

 
 
 
Решење теста из Социологије на пријемном испиту у Одељењу у Медвеђи. 
 
Тачни одговори су они одговори у тесту који су заокружени под следећим редним бројевима:  

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

 


