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Социјална политика, ре ви ја за со ци јал но-еко ном ска пи та-
ња је по че ла да из ла зи 1946. го ди не1), под на зи вом Весникрада, 

као ор ган за пи та ња со ци јал не по ли ти ке и 
за шти те ра да. Из да вач је би ла Ју го сло вен-
ска кон фе рен ци ја за со ци јал не де лат но сти 
фор ми ра на као по се бан об лик де ло ва ња 
Са ве зне кон фе рен ци је ССРНЈ. Из ла зи ла је 
ме сеч но2), а у фо ку су ин те ре со ва ња ње них 
ауто ра би ли су те о ри ја и прак са со ци јал не 
по ли ти ке, пи та ња пла ни ра ња и оства ри ва-
ња ци ље ва со ци јал ног раз во ја у основ ној 
ор га ни за ци ји удру же ног ра да, ме сној за-
јед ни ци, ко мо ри и ши рим дру штве но-по-
ли тич ким за јед ни ца ма. Основ ни циљ је био 
да се пра ти и под сти че по ли тич ка и струч на 
ак тив ност дру штве них ор га на, са мо у прав-

1)  Овај по да так је пре у зет из Социјалнеполитике бр 3/1983. Ипак има и дру га чи јих на-
во да ка да је у пи та њу го ди на по чет ка штам па ња овог ча со пи са. Та ко у до ку мен та ци ји 
Ин сти ту та за со ци јал ну по ли ти ку по сто ји «Зах тев за фи нан си ра ње ча со пи са Социјална
политика» 04 Број 315/1 од 20.04.1992. го ди не у ко ме пи ше да ча со пис за со ци јал но-
еко ном ска пи та ња Со ци јал на по ли ти ка из ла зи од 1947. го ди не и да је фи нан си ран од 
стра не СЗНЈ.

2)  Ти раж је био 1000 ко ма да, а це на за го ди ну да на (нпр. 1983.) из но си ла је 2000 ди на ра. 
За из да ва ча је пот пи сан др Бе ри слав Ше фер. Ча со пис је имао по ред из да ва ча и Из да-
вач ки са вет (13 чл.), Уре ђи вач ки од бор (од 7 чл.), глав ног и од го вор ног уред ни ка, уред-
ни ка и се кре та ра ре дак ци је.
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них ор га ни за ци ја и за јед ни ца у за до во ља ва њу по тре ба рад них љу-
ди и гра ђа ња у обла сти за по шља ва ња, ра да, здрав ства, пен зиј ског 
и ин ва лид ског оси гу ра ња, со ци јал не и деч је за шти те, обра зо ва ња, 
ста но ва ња, дру штве не за шти те бо ра ца НОР-а, као и дру га зна чај-
на пи та ња лич ног и дру штве ног стан дар да. Ча со пис се по себ но 
ба вио са мо у прав ним ин те ре сним ор га ни зо ва њем у обла сти со ци-
јал не по ли ти ке, ка ко с аспек та обез бе ђе ња при ме не прин ци па со-
ли дар но сти, уза јам но сти и со ци ја ли стич ког ху ма ни зма у обла сти 
за до во ља ва ња за јед нич ких по тре ба рад них љу ди и гра ђа на, та ко и 
с аспек та раз во ја ор га ни за ци ја удру же ног ра да у обла сти дру штве-
них де лат но сти, њи хо вог са мо у прав ног ор га ни зо ва ња и до при но са 
ко ји пру жа ју раз во ју про из вод них де лат но сти и дру штва као це ли-
не.

При ре ђи ва чи ча со пи са су на сто ја ли да бла го вре ме но упо зна-
ју чи та о це са но вим про пи си ма, дру штве ним до го во ри ма и са мо-
у прав ним спо ра зу ми ма, план ским и по ли тич ко-про грам ским до-
ку мен ти ма из со ци јал но-по ли тич ког под руч ја, са са мо у прав ном 
прак сом ор га ни за ци ја удру же ног ра да, са мо у прав них ин те ре сних 
за јед ни ца и њи хо вих са ве за у ре пу бли ка ма, ауто ном ним по кра ји-
на ма и фе де ра ци ји, са прак сом скуп шти на и њи хо вих ор га на. По-
себ но тре ти ра прав ни аспект за шти те со ци јал них пра ва и об ја вљу-
је прак су су до ва из обла сти со ци јал не по ли ти ке.

Упра во су ови ци ље ви и на сто ја ња ре дак ци је про фи ли са ли по-
ме ну ти ча со пис та ко да је он имао ви ше ин фор ма тив ни и по ли тич-
ки ка рак тер, а ма ње струч ни и на уч ни. Са мо је по не ки текст био 
об ја вљен у фор ми на уч ног ра да, оста ло су углав ном би ли го во ри, 

из ве шта ји, од лу ке, ре фе ра ти и сл.  
Весник рада од 1951. го ди не ме ња 

на зив у Социјалну политику и исто вре-
ме но про ши ру је је сво ју де лат ност на 
оста ла со ци јал но-еко ном ска пи та ња и 
на ста вља да из ла зи све до 1989. го ди не.

На кон дво го ди шње па у зе, 1991. го ди-
не, Ин сти тут за со ци јал ну по ли ти ку3) је 
от ку пио вла снич ка, осни вач ка и из да вач-
ка пра ва од пра во на след ни ка СК, ССРНЈ, 
Са ве за со ци ја ли стич ких пар ти ја Ју го сла-

3)  Ши ре о то ме ви де ти у Гласуосигураника од 25.06.1992. у тек сту «Об но вљен ча со пис 
Социјалнаполитика». 
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ви је и на ста вио да из да је Социјалнуполи-
тику, при ре див ши два дво бро ја за 1991. 
го ди ну (бро је ви 1-2/1991. и 3-4/1991). Та-
да се пре ки да прак са ме сеч ног об ја вљи-
ва ња ча со пи са, те се из да ју са мо 4 бро ја 
го ди шње (осим у 1991. ка да су из да та два 
дво бро ја)4).

Про ме на из да ва ча (ИСП) до ве ла је до 
то га да ча со пис поч не да се уре ђу је пре ма 
стан дар ди ма ко ји ва же за на уч не ча со пи-
се: оба ве зан ре зи ме тек ста, на ру ском и 
ен гле ском је зи ку, ли те ра ту ра, ре фе рен-
це, ре цен зи је... У но мен кла ту ри ча со пи са 
Социјалнаполитика је свр ста на у научнепериодикеоднационал-
ногзначаја и из ла зи ла је тро ме сеч но, тј. 4 бро ја го ди шње. Из да-

вач ку по ли ти ку и про грам ску ори јен та ци ју 
ча со пи са утвр ди ло је На уч но ве ће Ин сти ту та 
за со ци јал ну по ли ти ку у про ши ре ном са ста-
ву. Стал ни при лог ча со пи са би ле су Актуелне
информације ко је су на са жет и јед но ста ван 
на чин пру жа ле оба ве ште ња о со ци ја но-по ли-
тич ким ак ту ел но сти ма у зе мљи и ино стран-
ству. Спе ци јал ни при ло зи Социјалнеполити-
ке (мо но гра фи је, сту ди је, се па ра ти, до ку мен-
та и др.) из ла зи ли су по по тре би и тре ти ра ли 
су нај ак ту ел ни ја пи та ња со ци јал не по ли ти ке.

Ов де је по треб но скре ну ти па жњу и на још је дан ча со пис ко ји 
се че сто ме ша са Социјалномполитиком. Ра ди се о ча со пи су Со-
цијалнирадник ко ји је по чео да из ла зи 1964. го ди не и ко ји је 1971. 
го ди не про ме нио на зив у Социјална политика и социјални рад - 
ча со пис за те о ри ју и прак су. Овај ча со пис су из да ва ли за јед нич ки 
Ин сти тут за со ци јал ну по ли ти ку и Дру штво со ци јал них рад ни ка 
СР Ср би је. 

У Социјалнојполитици бр. 1-2/1991, ре дак ци ја је, на стра ни 
III, оба ве сти ла чи та о це и са рад ни ке о ју би ле ју овог ча со пи са: Че
тиридеценијечасописа. Да кле, ре дак ци ја је узе ла у об зир са мо 
из ла же ње Социјалнеполитике од 1951, а не и Весникарада ко ји јој 
је прет хо дио.

4)  Ча со пис се штам пао у но вом Б5 фор ма ту, а го ди шња прет пла та за прав на ли ца је из но-
си ла 2.000, а за по је дин це 600 ди на ра.
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Ча со пис је про ме нио вла сни ка и из да ва ча у вре ме ве ли ких 
иза зо ва кри зе и тран зи ци је ка тр жи шној еко но ми ји, ка да со ци јал-
на по ли ти ка до би ја но ве ди мен зи је, зна че ња и са др жа је. Ти ме су 
ство ре ни усло ви за да ље по ди за ње ква ли те та ча со пи са, за ње го во 
уред но из ла же ње и ко рек тан од нос пре ма ауто ри ма и чи та о ци ма. 
Он је био отво рен за са рад њу до ма ћих и ино стра них ауто ра ко ји 
се ба ве те о риј ским и ем пи риј ским ис тра жи ва њи ма у дру штве ним 
на у ка ма. Ин тер ди сци пли нар ност со ци јал не по ли ти ке као на уч не 
обла сти, омо гу ћа ва ла је са рад њу со ци о ло га, прав ни ка, со ци јал них 
рад ни ка, пси хо ло га и дру гих, ко ји су ис тра жи ва ли про бле ме дру-
штве них про ме на, со ци јал не по ли ти ке, со ци јал ног раз во ја и со ци-
јал ног ра да.

Из ла же ње Социјалнеполитике по но во је пре ки ну то 1992. го-
ди не због еко ном ског и по ли тич ког ра су ла у на шој зе мљи. Већ та да 
су би ли уки ну ти Град ски и По кра јин ски за во ди за со ци јал ни рад 
(1991), а не ко ли ко го ди на ка сни је уга шен је и Ин сти тут за со ци јал-
ну по ли ти ку (1995). Све то је до ве ло до ви дљи вог за сто ја у обла сти 
струч ног и на уч но-ис тра жи вач ког ра да у сфе ри со ци јал не по ли ти-
ке и со ци јал не за шти те.

Исте го ди не (1995), Институт заполитичке студије (ИПС) 
из Бе о гра да при па ја се би Ин сти тут за со ци јал ну по ли ти ку (ИСП), 
тј. пре у зи ма обје кат, за по сле не, би бли о те ку и ар хи ву и де лат ност 
тог ин сти ту та. Го ди на ма је ИПС на сто јао да об но ви из да ва ње Со-
цијалнеполитике, али због фи нан сиј ских огра ни че ња то ни је би ло 
мо гу ће до са да. 

Ове го ди не (2013), на кон па у зе од 21 го ди не, иза шао је пр ви 
број ча со пи са Социјалнаполитика, у из да њу ИПС, а као на ста вак 
Весникарада и Социјалнеполитике ко ју је из да вао ИСП. Ча со пис 
је штам пан у 300 при ме ра ка, у фор ма ту Б5, а из ла зи ће три пу та 
го ди шње и но си озна ку M53 (1бод) у но мен кла ту ри на уч них ча со-
пи са. Од ка да је по че ла да из ла зи Социјалнаполитика је пре тр пе ла 
зна чај не про ме не: сма њен јој је фор мат, ти раж, а и уче ста лост из ла-
же ња, док су се на дру гој стра ни усло жња ва ли про бле ми и пи та ња 
со ци јал не по ли ти ке и со ци јал ног ра да, на ко је је она фо ку си ра на.

Проф. др Ми ро слав Бр кић, глав ни и од го вор ни уред ник бро ја 
1/2013 овог ча со пи са у Увод ни ку ис ти че да је же ља свих да об но-
вље на Социјалнаполитика «по но во бу де `место сусрета` те о ри је и 
прак се, у зе мљи и ши ре, кри тич ких про ми шља ња, ини ци ја тор по-
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зи тив них про ме на, са ста но ви шта це ло куп ног си сте ма, а пре све га 
ње го вих ко ри сни ка».

Пр ви број об но вље не Социјалнеполитике те мат ски је по све-
ћен теоријскометодолошкимосновамасоцијалнеполитикеи
социјалнограда. На 194 стра не штам па на су два ори ги нал на на-
уч на ра да, шест пре глед них ра до ва и је дан при каз књи ге. Је дан од 
на уч них ра до ва, аутор ке из Сло ве ни је у це ло сти је штам пан на ен-
гле ском је зи ку. Ауто ри пре глед них ра до ва су из бив ших ре пу бли-
ка и из Ср би је. Сви ра до ви су на пи са ни у скла ду са стан дар ди ма 
на уч них ча со пи са. По себ но скре ће мо па жњу на увод ни на уч ни рад 
про фе со ра Ми ло са ва Ми ло са вље ви ћа - Традицијаистраживањау
социјалномраду, ко ји на из ве стан на чин пред ста вља мост из ме ђу 
ак ту ел ног и прет ход них из да ња овог ча со пи са5). 

Има ју ћи у ви ду ак ту ел ност про бле ма ти ке ко јом се ба ви со ци-
јал на по ли ти ка, овај ча со пис има си гур ну бу дућ ност и за то га то-
пло пре по ру чу је мо ка ко на уч ној та ко и струч ној јав но сти.

5)  Проф. Ми ло са вље вић је, на и ме, го ди на ма уна зад об ја вљи вао сво је ра до ве у Социјал-
нојполитици.

 Овај рад је примљен 22. јула 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције . 
октобра 2013. године.
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