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У кон тек сту ин клу зи је и про мо ци је са мо за сту па ња осо ба са ин те лек-
ту ал ном оме те но шћу, циљ ра да је да утвр ди мо ка ко од ра сле осо бе са ин-
те лек ту ал ном оме те но шћу про це њу ју сво ју рад ну спо соб ност. Узо рак об у-
хва та 28 осо ба са ин те лек ту ал ном оме те но шћу, оба по ла, ста ро сне до би од 
37-45 го ди на ко ји су за по сле ни у Пред у зе ћи ма за про фе си о нал ну ре ха би ли-
та ци ју и за по шља ва ње осо ба са ин ва ли ди те том, у Бе о гра ду. Са мо про це на 
рад них спо соб но сти из вр ше на је при ме ном Ин дек са рад не спо соб но сти (Work 
abi lity in dex, Tu o mi et al. Fin nish In sti tu te for Oc cu pa ti o nal He alth, 1998), док 
је у ста ти стич кој об ра ди по да та ка ко ри шће на ме то да де скрип тив не ста-
ти сти ке (фре квент ност, арит ме тич ка сре ди на, стан дард на де ви ја ци ја), 
не па ра ме триј ски ме тод (X2 тест) и ко е фи ци јент ко ре ла ци је. Уку пан број 
по е на пре ма до би је ним ре зул та ти ма је на до њој вред но сти вр ло до брог ско ра 
(ас=37.46). Дис па ри тет ме ђу по ло ви ма по сто ји у про це ни рад них спо соб но-
сти за пе ри од у на ред не две го ди не, при че му су осо бе жен ског по ла ма ње си-
гур не у сво је рад не спо соб но сти од осо ба му шког по ла (p=0.031). Утвр ђе на је 
ви со ка ста ти сти стич ка ко ре ла ци ја уну тар упит ни ка што мо же би ти од 
из у зет не ко ри сти при ши рој им пле мен та ци ји Ин дек са рад не спо соб но сти, 
бу ду ћи да је зна ча јан за оп шти про фил рад не ор га ни за ци је, као и у обла сти 
јав ног здра вља због сво је ин ди ви ду ал не, со ци јал не и еко ном ске имли ка ци је. 

 КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ин декс рад не спо соб но сти, са мо про це на, осо бе са ин те-
лек ту ал ном оме те но шћу

УВОД

Цен трал на од ли ка мо дер ног дру штва је рад. Про сеч ни рад ни век 
тра је 30-35 го ди на и по сто ји тен ден ци ја ње го вог про ду жа ва ња. Због то га 
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су оба вље на мно га ем пи риј ска ис тра жи ва ња и сви ре зул та ти го во ре о 
зна ча ју ра да у жи во ту од ра сле осо бе, ка ко ти пич не та ко и осо бе са ин ва-
ли ди те том. Као уло ге ко је рад има на во де се: еко ном ска ко ја обез бе ђу-
је ег зи стен ци јал ну си гур ност, со ци јал на ко ја је зна чај на за ме ђу људ ске 
од но се, пси хо ло шка јер обез бе ђу је за до вољ ни ји и ква ли тет ни ји жи вот, 
за тим уло га ра да у из гра ђи ва њу лич ног иден ти те та, са мо по што ва ња, 
са мо а ку е ли за ци је, пре сти жа итд. Рад код осо ба са ин те ле ку ал ном оме-
те но шћу (Оли вер и сар, 1996, пре ма Ер го вић, 2007) де лу је на сле де ће 
на чи не: сма њу је по тре бу за ин сти ту ци о нал ном по др шком, раз ви ја рад-
не ве шти не, раз ви ја же љу за ра дом и со ци јал ним ин тер ак ци ја ма, ства ра 
ру ти ну ко ја по ма же струк ту и ра ном на чи ну жи во та.

Ства ра њем но вих тех но ло ги ја, убр за ним раз во јем дру штва и мо-
дер ном пер цеп ци јом ра да, по ста вља ју се све ве ћи пси хич ки и фи зич ки 
зах те ви од рад ни ка ко ји су че сто у не скла ду са њи хо вим спо соб но сти-
ма, мо гућ но сти ма, али и са мим по тре ба ма, што не ми нов но ути че на 
њи хо ву рад ну спо соб ност. Као сло жен по јам, рад на спо соб ност асо ци-
ра на ин ди ви ду ал ни рад ни од нос, пер со на ли за ци ју ра да, спе ци фич ни 
рад ни по ло жај по је ди на ца у сфе ри зах те ва ра да и на кон крет ни рад ни 
учи нак. То зна чи да по сто ји без број про фи ла рад не спо соб но сти и да су 
сви они од раз од но са чо ве ка на ра ду и са мог ра да. Ра зни ауто ри из но се 
сво је пер цеп ци је пој ма рад не спо соб но сти: Рад на спо соб ност (Ви да ко-
вић и сар. 2002) озна че на је као спо соб ност по је дин ца за оба вље ње ма 
ко је вр сте ра да. Аран ђе ло вић, Јо ва но вић (2009) де фи ни шу рад ну спо-
соб ност као спо соб ност чо ве ка да ко ри сте ћи сво је фи зич ке, пси хич ке и 
сен зор не по тен ци ја ле, оба вља по сао ко ји се мо же ва ло ри зо ва ти на тр-
жи шту ра да. Ска кић, Тра ја но вић (2011) рад но спо соб ном сма тра ју ону 
осо бу чи је фи зич ко или пси хич ко здрав стве но ста ње омо гу ћа ва рад, то 
јест при ла го ђа ва ње зах те ви ма и ути ца ји ма рад ног ме ста, али без ште-
те по здра вље. У на уч ним кру го ви ма нај ви ше се ци ти ра кон цепт рад не 
спо соб но сти ко ји је пред ста вио Ил ма ри нен (2004), а ко ји опи су је рад-
ну спо соб ност као ре зул тат ин тер ак ци је рад ни ка и ње го вог/ ње ног ра-
да. Исти аутор је кон цепт рад не спо соб но сти гра фич ки пред ста вио као 
ку ћу чи ји је те мељ здра вље, за тим струч ност (зна ње и ве шти не), по том 
вред но сти ко је ути чу на ста во ве и мо ти ва ци ју и као кров ку ће сам рад 
ко ји ре зи ми ра све аспек те ра да, рад ну сре ди ну, зах те ве рад ног ме ста и 
упра вља ње. Уко ли ко се на ру ши јед на ,,ета жа’’ до ла зи до не рав но те же те 
се у том кон тек сту рад на спо соб ност мо ра по сма тра ти хо ли стич ки и у 
скла ду с тим ин тер ве ни са ти. Wind (2007) у свом ра ду ин тер пре ти ра ову 
де фи ни ци ју као рав но те жу из ме ђу зах те ва ра да и фи зич ких и мен тал-
них ре сур са осо бе, апо стро фи ра ју ћи зна ча јан удео фи зич ке ак тив но сти 
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у про це су оба вља ња би ло ког ра да. Иако је ши ро ка ска ла ран ги ра ња рад-
не спо соб но сти, од по тен ци јал не до ак ту ел не, од ла тент не до ма ни фест-
не, од ин те грал не до про ме ње не, она за у зи ма по себ ну по зи ци ју у свим 
дру штве ним об ли ци ма за шти те и оси гу ра ња, те по след њих де це ни ја по-
ста је пред мет ин те ре со ва ња ка ко ис тра жи ва ча та ко и ши ре дру штве не 
јав но сти. 

Фин ски на уч ни ци су ’80-тих го ди на про шлог ве ка схва ти ли да је 
рад на спо соб ност од ве ли ког зна ча ја не са мо за рад ни ка већ и за ње-
го ву ор га ни за ци ју и на ци о нал ну еко но ми ју. Као део ис тра жи вач ког 
про јек та Фин ског ин сти ту та ме ди ци не ра да, Тuoji et al. (1995) су свој 
кон цепт рад не спо соб но сти за сно ва ли на уве ре њу да је ди но сам рад ник 
мо же су ми ра ти ви ше фак то ра ко ји до при но се ње го вој рад ној спо соб-
но сти. На осно ву ве ли ких кли нич ких про це на и ста ти стич ких ана ли за 
они су иден ти фи ко ва ли сет пи та ња ко ји по ка зу је рад ну спо соб ност рад-
ни ка и на зва ли га Ин декс рад не спо соб но сти (Work ability index). Да-
нас је овај упит ник по стао ме то до ло шки ре пер за све о бу хват ни при ступ 
рад ној спо соб но сти, од но сно прак тич ни ин стру мент за ме ре ње су бјек-
тив не спо соб но сти ра да. Пре ве ден је на пре ко 30 је зи ка и ко ри сти се 
у кли нич кој прак си и ши ром све та у ис тра жи вач ке свр хе. Njегов циљ 
је ра но от кри ва ње рад ни ка ко ји ма је по треб на по др шка и уна пре ђе ње 
рад них спо соб но сти, про мо ци ја здра вља на рад ном ме сту, спре ча ва ње 
пре вре ме ног од ла ска у пен зи ју и одр жа ва ње ква ли тет ног по сло ва ња ор-
га ни за ци је. Иако овај кон цепт про це не рад не спо соб но сти по ста је основ 
мно гих про ме на на рад ном ме сту, ме ђу на род них ком па ра ци ја и са-
рад ње у обла сти без бед но сти и здра вља по сто ји опа сност од по гре шног 
ин тер пре ти ра ња. На и ме, ре зул та ти ин дек са рад не спо соб но сти ни су 
по ка за тељ здра вља, функ ци о нал не спо соб но сти, мо гућ но сти за по шља-
ва ња, ни ти слу же за иден ти фи ка ци ју узро ка ни ске рад не спо соб но сти 
или кон крет не ме ре ко је тре ба пред у зе ти (Il ma ri nen & Тuomi, 2004). Као 
ви ше ди мен зи о ни кон структ, ре зул та ти Индеxа рад не спо соб но сти са мо 
ини ци ра ју пре вен тив не ме ре и ак тив но сти ко је тре ба пред у зе ти у ду жем 
вре мен ском пе ри о ду.

Про це њи ва ње и прог но зи ра ње рад не спо соб но сти ви ше стру ко је 
зна чај но за све осо бе, а по себ но за осо бе са ин ва ли ди те том. Вр ши се при 
про фе си о нал ној ори јен та ци ји, при ли ком за сни ва ња рад ног од но са, при 
упу ћи ва њу на пре ква ли фи ка ци ју, ду жем бо ло ва њу, при трај ном гу бит-
ку рад не спо соб но сти услед хро нич ног обо ље ње или по сле ди ца по вре де 
итд. Ме ђу тим, тек ма ја 2010. год. у на шој зе мљи је сту пио на сна гу Пра-
вил ник о бли жем на чи ну, тро шко ви ма и кри те ри ју ми ма за про це ну рад-
не спо соб но сти и мо гућ но сти за по сле ња или одр жа ва ња за по сле ња осо-
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ба са ин ва ли ди те том у окви ру За ко на о про фе си о нал ној ре ха би ли та ци ји 
и за по шља ва њу осо ба са ин ва ли ди те том . За кључ но са 31.12.2010.го ди не 
ор га ни за ци је над ле жне за по сло ве за по шља ва ња (На ци о нал не слу жбе за 
за по шља ва ње) при ми ле су 5875 зах те ва за про це ну рад не спо соб но сти. 
Сма тра мо да би овај број био ма њи, а до бро бит за дру штве ну еко но ми ју 
ве ћи, уко ли ко би по сто ја ла ре дов на пе ри о дич на ева лу а ци ја рад них спо-
соб но сти од стра не са мих рад ни ка. У том кон тек сту, на по ми ње мо да се 
у скла ду са кон цеп том ин клу зи је по ве ћа ва ју и мо гућ но сти упит нич ке 
са мо про це не осо ба са ин те лек ту ал ном оме те но шћу. Као зна чај ну уло-
гу у бор би за оства ри ва ње сво јих пра ва пред ста вља дру штве ни по крет 
са мо за сту па ња. За осо бе са ин те лек ту ал ним те шко ћа ма, са мо за сту па ње 
зна чи да мо гу го во ри ти за се бе и до но си ти од лу ке бит не за њи хов жи вот, 
би ло ди рект но или уз по др шку. Са мо за сту па ње осо ба са ин те лек ту ал-
ном оме те но шћу об у хва та део лич ног иден ти те та. На ин ди ви ду ал ном 
пла ну, са мо за сту па ње укљу чу је на по ре по је ди на ца да го во ри и ра ди у 
сво је име, да до но си од лу ке и да ути че на си ту а ци је ко је се ти чу ње го вог 
жи во та, као и да по стиг не нај ве ћи мо гу ћи сте пен не за ви сно сти (Ат кин-
сон, 2002). 

Циљ ра да 

Ува жа ва ју ћи осо бе са ин те лек ту ал ном оме те но шћу, пре све га, као 
осо бе ко је има ју ап со лут но сва пра ва да го во ре у сво је име и од лу чу ју о 
свим аспек ти ма свог жи во та, с по себ ним ак цен том на рад ни, циљ ис тра-
жи ва ња је да утвр ди мо ка ко од ра сле осо бе са ин те лек ту ал ном оме те но-
шћу про це њу ју сво ју рад ну спо соб ност. 

МЕ ТОД РА ДА

Узо рак

Ис тра жи ва ње је обављено у пр вој по ло ви ни 2011. го ди не у Пред у зе-
ћи ма за про фе си о нал ну ре ха би ли та ци ју и за по шља ва ње осо ба са ин ва-
ли ди те том (у да љем тек сту за штит не ра ди о ни це) у Бе о гра ду. Об у хва ће-
но је 28 осо ба са ин те лек ту ал ном оме те но шћу, оба по ла (16 му шких или 
57,1% и 12 тј. 42,9% жен ских), ста ро сти из ме ђу 37-45 го ди на ста ро сти. 
Узо рак је се лек ци о ни сан пре ма брач ном ста ту су (сви ис пи та ни ци су у 
бра ку) и го ди на ма рад ног ста жа (15 до 20).
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Мер ни ин стру мент

Са мо про це на рад них спо соб но сти из вр ше на је при ме ном Ин дек са 
рад не спо соб но сти по ме то ди Фин ског ин сти ту та ме ди ци не ра да ( Work 
Аbility In dex, Тuomi et al. 1998, Fin nish In sti tu te for Oc cu pa ti o nal He-
alth.). Ин стру мент се са сто ји од се дам ди мен зи ја и про це њу је: 1. тре нут-
ну рад ну спо соб ност у по ре ђе њу с нај бо љом спо соб но шћу у жи во ту, 2. 
тре нут ну рад ну спо соб ност у од но су на пси хо фи зич ке зах те ве по сла, 3. 
број ди јаг но сти ко ва них бо ле сти, 4. ути цај бо ле сти на оба вља ње по сла, 5. 
од су ство с по сла у по след њих 12 ме се ци, 6. рад ну спо соб ност за 2 го ди-
не об зи ром на здрав стве но ста ње, 7. мен тал не ре сур се осо бе (ужи ва ње у 
днев ним ак тив но сти ма, фи зич ка ак тив ност, на да у бу дућ ност). 

Ове димензије су изведене као збир оцена и крећу се:

група Број бодова Радна способност (РС) Интервенција

1. 7-27 Лоша Поново успоставити РС

2. 28-35 Добра Побољшати РС
3. 36-43 Врло добра Подржати РС
4. 44-49 Изврсна Одржвати РС

*РС-радне способности

Статистичка обрада 

У ста ти стич кој об ра ди по да та ка ко ри шће на је ме то да де скрип тив не 
ста ти сти ке (фре квент ност, арит ме тич ка сре ди на, стан дард на де ви ја ци-
ја),χ2 тест и ко е фи ци јент ко ре ла ци је.

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИСТРАЖИВАЊА СА ДИ СКУ СИ ЈОМ

Циљ оце њи ва ња рад не спо соб но сти је да се сва ком рад ни ку омо гу ћи 
да се ње го ви по тен ци ја ли нај це лис ход ни је ис ко ри сте на на чин ко ји ће 
омо гу ћи ти ње го во лич но за до вољ ство и дру штве ну ко рист без не га тив-
них ути ца ја на здрав стве но ста ње (Јо ва но вић, 2000). 
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Табела 1- Резултати Индекса радних способности  
у односу на пол 

пол мин маx АС сд п

Субјективна 
процена РС

М
Ж
Σ

1 10
6.44
7.17
6.75

2.66
2.55
2.59

.781

Субјективна 
процена-захтеви 

посла

М
Ж
Σ

1 5
3.44
3.67
3.53

1.26
1.44
1.32

.519

Број дг болести
М
Ж
Σ

2 7
4.81
4.42
4.64

1.05
1.56
1.28

.097

Болест-ометање 
посла

М
Ж
Σ

1 6
4.56
3.83
4.25

1.41
1.75
1.58

.531

Одсутност у посл 
12 мес

М
Ж
Σ

1 5
3.63
3.08
3.39

1.26
1.00
1.17

.324

РС за 2 год-здрав 
стање

М
Ж
Σ

1 7
6.44
5.75
6.14

1.21
2.01
1.60

.031

Дневне активности
М
Ж
Σ

1 4
3.00
2.93
2.96

0.73
1.00
0.87

.192

Физичке активности
М
Ж
Σ

0 4
2.96
2.42
2.57

0.79
1.16
0.96

.196

Нада у будућност
М
Ж
Σ

1 4
2.94
3.42
3.14

0.93
0.79
0.89

.721

Скор РС
М
Ж
Σ

10 49
38.06
36.67
37.46

6.58
10.11
8.14

.676

На осно ву до би је них ре зул та та за кљу чу је мо да су ис пи та ни ци про-
це ни ли сво ју рад ну спо соб ност у по ре ђе њу са нај бо љом спо соб но шћу у 
жи во ту сред њом оце ном 6.75, с тим што се ра спон кре тао од 0 - ни сам 
спо со бан за по сао до 10 - ни ка да ни сам био спо соб ни ји. Вр ло до бром 
оце ном (ас=3,53) про це ни ли су сво је рад не спо соб но сти у од но су на фи-
зич ке и мен тал не зах те ве по сла. Ова ко ви со ке оце не об ја шња ва мо чи-
ње ни цом да су ис пи та ни ци за по сле ни у за штит ним ра ди о ни ца ма, под 
по себ ним усло ви ма ра да, са при ла го ђе ном тех нич ком и дру гом опре-
мом за рад но оспо со бља ва ње и рад осо ба са ин ва ли ди те том. Ме ђу тим, 
у ис тра жи ва њу Fer ra ri, No ta, So re si (2008) о кон цеп ту ра да код осо ба 
ин те лек ту ал ном оме те но шћу ко ји ра де у за шти ти ним ра ди о ни ца ма и 
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отво ре ној при вре ди, на осно ву ква ли та тив не и кван ти та тив не ана ли-
зе, ни је про на ђе на раз ли ка. Осо бе жен ског по ла оце ни ле су сво ју рад ну 
спо соб ност ви шим оце на ма не го осо бе му шког, нај ве ро ват ни је, све сне 
чи ње ни це да при па да ју осе тљи ви јој гру пи на тр жи шту ра да, од но сно да 
пре до би ја ју от ка зе, а те жа на ла зе но во за по сле ње. Број ди јаг но сти ко ва-
них бо ле сти, ко ји се у про се ку кре ће од јед не до две (ас=4.64), зах те ва 
од њих да по не кад мо ра ју успо ри ти свој тем по ра да или га оба вља ти уз 
до дат не на по ре (ас=4.25). На и ме, нео п хо дан пред у слов за до бар рад и 
за до вољ ство у ра ду, осим ква ли фи ка ци ја и мо ти ва ци је је и здра вље за-
по сле них, што би ру ко во ди о ци тре ба ло има ти у ви ду при ли ком до де љи-
ва ња рад них за да та ка и пла ни ра ња ро ко ва ра до ва. Без об зи ра на здрав-
стве но ста ње, ис пи та ни ци сма тра ју да ће и за 2 го ди не њи хо ва рад на 
спо соб ност би ти у функ ци ји оба вља ња по сла (ас=6.14). У овој ди мен зи ји 
упит ни ка је ди но је про на ђе на ста ти стич ки зна чај на раз ли ка пре ма по лу 
(п=0.031). Сред ња оце на рад них спо соб но сти свих ис пи та ни ка је вр ло 
до бра (ас=37,46) што зна чи да струч на ли ца и над ле жни у пред у зе ћу 
тре ба ју ин тер ве ни са ти при год ним ме ра ма (нпр. по бољ ша ње усло ва ра да 
и рад не сре ди не) у ци љу уна пре ђе ње њи хо вих рад них спо соб но сти. 

Гра фи кон 1 - Пол не раз ли ке у од но су на су бјек тив ну про це ну  
рад не спо соб но сти, од су ства с по сла и про це не рад не спо соб но сти 

 за две го ди не об зи ром на здрав стве но ста ње

Осо бе жен ског по ла су про це ни ле да су њи хо ве рад не спо соб но сти 
у од но су на фи зич ке и мен тал не зах те ве по сла ко ји оба вља ју бо ље не го 
код осо ба му шког по ла, док су у бу ду ћим оче ки ва њи ма из гле да рад них 
спо соб но сти му шкар ци оп ти ми стич ни ји. У по ре ђе њу са бро јем да на ка-
да су од су ство ва ле с по сла у по след њих 12 ме се ци, за кљу чу је мо да ви-
ше из о ста ју од му шка ра ца. Иако је ко ри шће ње бо ло ва ња у то ле рант ним 
окви ри ма (од 10 до 24 да на), за де таљ ни ју ана ли зу о узро ци ма нео п хо-
дан је увид у ме ди цин ску до ку мен та ци ју. Пре све га, у дру штве но-еко-
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ном ском је ин те ре су иден ти фи ко ва ти фак то ре ри зи ка на по слу ка ко би 
се сма њи ла при вре ме на спре че ност за рад узро ко ва на ди рект ним кон се-
квен ца ма ло ших усло ва ра да и рад не сре ди не. Та ко ђе, ре зул тат да же не 
че шће ко ри сте бо ло ва ње мо же мо са гле да ти и у кон тек сту до ми нант ног 
тра ди ци о нал ног схва та ња род них уло га. На и ме, со цио-кул тур ни при ти-
сак усло вља ва да же не од су ству ју с по сла и због бри ге о де ци и/или по-
ро ди ци. Пред по ста вља мо да је и то је дан од раз ло га њи хо вих сум њи у 
одр жи вост рад не спо соб ност за пе ри од од на ред не две го ди не.

Табела 2 - Корелација варијабли унутар  
Индекса радне способности

С
уб

је
кт

и
вн

а 
пр

оц
ен

а 
Р

С

С
уб

је
кт

и
вн

а 
пр

оц
ен

а-
за

хт
ев

и
 п

ос
ла

Б
ро

ј д
г 

 б
ол

ес
ти

Б
ол

ес
т 

- 
ом

е-
 

та
њ

е 
по

сл
а 

О
дс

ут
но

ст
 у

 
по

сл
 1

2 
м

ес

Р
С

 з
а 

2 
го

д-
зд

ра
в 

ст
ањ

е

Д
не

вн
е 

ак
ти

вн
ос

ти

Ф
и

зи
чк

е 
ак

ти
вн

ос
ти

Н
ад
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С
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Р
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Субјективна 
процена РС / / / / / / / / / /

Субјек 
процена-
захтеви п

.648**
.000 / / / / / / / / /

Број дг 
болести

.529**
.004

.577**
.001 / / / / / / / /

Болест-
ометање 

посла

.469*
.012

.360

.060
558**
.002 / / / / / / /

Одсутн у посл 
12 м

.524**
.004

.316

.102
.320
.097

.549**
.003 / / / / / /

РС за 2 
г-здрав стањ

455*
.015

.593**
.001

.548**
.003

.571**
.002

.365

.056 / / / / /

Дневне 
активности

.209

.287
.152
.440

.091

.645
.287
.139

-.061
.758

.307

.112 / / / /

Физичке 
активности

.303

.117
.071
.719

.142

.471
294
.130

.388**
.041

.258

.185
.597**
.001 / / /

Нада у 
будућност

.288

.137
.351
.067

-103
.604

.071

.719
-.034
.864

.033

.868
.448*
.017

.347

.070 / /

Скор РС .828**
.000

.739**
.000

.695**
.000

.746**
.000

.611**
.001

.736**
.000

.461*
.013

.481**
.010

.352

.066 /

** 0.01 *0.05
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До би је ни ре зул та ти у та бе ли 2 ука зу ју да не по сто ји ујед на че на ко-
ре ла ци ја уну тар Индеxа рад не спо соб но сти. Утвр ђе но је да су бјек тив на 
про це на рад не спо соб но сти у по ре ђе њу са нај бо љом спо соб но шћу у жи-
во ту ко ре ли ра са су бјек тив ном про це ном рад не спо соб но сти у од но су 
на фи зич ке и мен тал не зах те ве по сла (p=0.000), са бро јем ди јаг но сти-
ко ва них бо ле сти (p=0.004), са оме та њем по сла услед бо ле сти (p=0.012) 
и од су ством с по сла (p=0.004), као и са про це ном рад не спо соб но сти за 
две го ди не об зи ром на здрав стве но ста ње (p=0.015). Уку пан скор упит-
ни ка ко ре ли ра са ај те ми ма уну тар ска ле, на осно ву че га за кљу чу је мо да 
су ис пи та ни ци у ре ал ним окви ри ма са гле да ли сво је рад не спо соб но сти. 
Ово по др жа ва мо ис тра жи ва њем оба вље ним у истим пред у зе ће ма (Ра-
дић-Ше стић, Ми ла но вић-До бро та, 2011) о ева лу а ци ји рад не успе шно-
сти осо ба са ин те лек ту ал ном оме те но шћу ко ја су по ка за ла ви со ке ско-
ро ве оце на и зна чај ну ста ти стич ку ко ре ла ци ју уну тар свих ај те ма ко ји 
про це њу ју рад ну успе шност ових осо ба. Пси хич ке спо соб но сти (ужи ва-
ње у днев ним ак тив но сти ма, фи зич ка и те ле сна ак тив ност, на да у бу-
дућ ност) ни су по ка за ле ста ти стич ку зна чај ност са оста лим ај те ми ма, 
што оправ да ва мо не мо гућ но шћу са гле да ва ња кон цеп та бу дућ но сти као 
и не ин фор ми са но шћу осо ба са ин те лек ту ал ном оме те но шћу о зна ча ју 
фи зич ке ак тив но сти за оп ште здра вље. 

Скор РС χ2= 8,857 df=3 p= 0.031

Гра фик 2 - Ди стри бу ци ја су ма ци о них ре зул та та  
Индекса рад не спо со бо но сти по гру па ма

Пре ма утвр ђе ним ско ро ви ма за ре зул та те Индеxа рад них спо соб-
но сти, ис пи та ни рад ни ци/е су сво ју рад ну спо соб ност у нај ве ћем бро-
ју (39%) про це ни ли као до бру и вр ло до бру (36%). Ис пи та ни ци ко ји 
сма тра ју да је њи хо ва рад на спо соб ност из вр сна је 21%, док је све га 
је дан ис пи та ник или 4% про це нио сво ју рад ну спо соб ност као ло шу. У 
скла ду са пре по ру ка ма Фин ског ин сту ту та ме ди ци не ра да, нео п ход но 
је ра ди ти на по бољ ша њу рад не спо соб но сти и ин тер ве ни са ти ка ко би 
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се одр жао ква ли тет по сло ва ња, спре чио пре вре ме ни од ла зак у пен зи-
ју и про ду жио рад ни век. У том сми слу, ак тив но сти би има ле ко ри сти 
не са мо за по је дин ца и ор га ни за ци ју у ко јој ра ди већ и за на ци о нал ну 
еко но ми ју. Ми шље ња смо да до би је ни по да ци о са мо про це ни рад них 
спо соб но сти је су ини ци јал ни ко рак све о бу хват ни јих ис тра жи ва ња, али 
да мо гу би ти и у функ ци ји про мо ци је са мо за сту па ња осо ба са ин те лек-
ту ал ном оме те но шћу.

ЗА КЉУ ЧАК

Рад на спо соб ност, као лич на спо соб ност осо бе са ин те лек ту ал ном 
оме те но шћу да се успе шно но си са про фе си о нал ним зах те ви ма, на 
осно ву до би је них ре зул та та про це ње на је вр ло до бром оце ном. Осо бе 
жен ског по ла про це ни ле су сво ју ак ту ел ну рад ну спо соб ност бо љом од 
са мо про це не му шких ис пи та ни ка, али сма тра ју и да ће у на ред не две 
го ди не она опа сти об зи ром на здрав стве но ста ње. Утвр ђе на је ста ти сти-
стич ка зна чај ност укуп них ре зул та та са ај те ми ма уну тар упит ни ка што 
мо же би ти од из у зет не ко ри сти при ши рој им пле мен та ци ји Ин дек са 
рад не спо соб но сти, бу ду ћи да је зна ча јан за оп шти про фил рад не ор га-
ни за ци је, као и у обла сти јав ног здра вља због сво је ин ди ви ду ал не, со ци-
јал не и еко ном ске им пли ка ци је.
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SELF-ASSESSMENT OF WORK ABILITIES OF PERSONS  
WITH INTELLECTUAL DISABILITIES

BILJANA MILANOVIĆ DOBROTA, MARINA RADIĆ ŠESTIĆ

Faculty of Special Education and Rehabilitation, Belgrade

SUMMARY

In the context of inclusion and promoting self-advocacy of persons 
with intellectual disabilities (ID), the aim of this study is to determine 
how adults with ID evaluate their ability to work. The sample includes 28 
persons with ID, both gender, aged 37-45 years who are employed by The 
Company for professional rehabilitation and employment of persons with 
disabilities, in Belgrade. Self-assessment of work capacity was performed 
using the work ability index (Work ability index, Tuomi et al.,1998), while 
in the statistical analysis used methods of descriptive statistics(frequency, 
mean, standard deviation), X2 test and correlation coefficient. The total 
number of points according to the results at lower values   of high score 
(AS = 37.46). The disparity between the gender exists in assessing the job 
standing for the next two years, while females are less confident in their 
ability to work from male patients (p = 0.031). There was a statistically high 
correlations within the questionnaire which can be extremely useful in 
implementing the general Work ability index, since it is important for the 
general profile of labor organizations, as well as in public health because of 
their individual, social and economic implications.

KEY WORDS: Work ability index, self-assessmant, persons with 
intellectual disabilities


