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Ин хи би тор на кон тро ла пред ста вља зна ча јан чи ни лац раз во ја вољ не 
кон тро ле по на ша ња (са мо ре гу ла ци је), као и усва ја ња адап тив них и ака дем-
ских ве шти на. Основ ни циљ ис тра жи ва ња је утвр ђи ва ње ни воа раз во ја ин-
хи би тор не кон тро ле у до ме ну мо то рич ких ак тив но сти код де це са ла ком 
ин те лек ту ал ном оме те но шћу (ЛИО). 

Узор ком је об у хва ће но 94-оро де це са ЛИО, оба по ла, уз ра ста од 10 до 
14 го ди на. Ана ли зом до ку мен та ци је пе да го шко-пси хо ло шке слу жбе шко ла 
при ку пље ни су по да ци о уз ра сту и ин те лек ту ал ним спо соб но сти ма ис пи-
та ни ка. За про це ну мо то рич ког до ме на ин хи би тор не кон тро ле при ме њен је 
Кре ни-ста ни за да так, ко ји се са сто ји из два де ла. Пр ви део чи ни сет  Кон-
фликт ни мо то рич ки од го во ри, а дру ги Од ла га ње мо то рич ког од го во ра. 

Ста ти стич ком об ра дом ре зул та та утвр ђе но је ис пи та ни ци са ЛИО 
пра ве знат но ви ше гре ша ка то ком ре ша ва ња за да та ка из се та кон фликт-
них од го во ра (p≤0,000). Ана ли зом пер цен тил них ран го ва утвр ђен је ста ти-
стич ки зна ча јан од нос  из ме ђу по стиг ну ћа ис пи та ни ка на пр вом и дру гом 
де лу за дат ка Кре ни-ста ни (p≤0,000). 

Има ју ћи у ви ду да ин хи би тор на кон тро ла омо гу ћа ва су пре си ју са др жа ја 
ко ји мо гу да оме ту од ви ја ње ви ших ког ни тив них по це са, у трeтман де це са 
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ЛИО је нео п ход но укљу чи ти ве жбе при ла го ђе не њи хо вим ин ди ви ду ал ним спо-
соб но сти ма и оче ки ва њи ма окру же ња.

КљУЧ Не Ре ЧИ: ла ка ин те лек ту ал на оме те ност, ин хи би тор на кон тро ла, 
ин хи би ци ја мо то рич ких ак тив но сти 

УВОД

Ег зе ку тив не функ ци је се сма тра ју од го вор ним за ор га ни за ци ју по-
на ша ња у но вим или сло же ним си ту а ци ја ма, као и си ту а ци ја ма ко је зах-
те ва ју  ин те гра ци ју ис ку ства и зна ња (Welsh, 2002; Welsh, Fri ed man & 
Spi e ker, 2006) . Ба зич ни ме ха ни зми ег зе ку тив них функ ци ја су ин хи би-
тор на кон тро ла, рад на ме мо ри ја и ког ни тив на флек си бил ност (Myake et 
al ., 2000; Welsh, Fri ed man & Spi e ker, 2006) . 

Тер мин ин хи би тор на кон тро ла упо тре бља ва се за ме ха ни зме кон-
тро ле ин тер фе рен ци је, мо ду ли ра ња или пре ки да те ку ће ак тив но сти, ко-
ји уче ству ју у ор га ни за ци ји ви ших ког ни тив них функ ци ја (Gli go ro vić & 
Bu ha Đu ro vić, 2012; van der Slu is, De Jong & Van der Le ij, 2007) . Ре зул-
та ти но ви јих ис тра жи ва ња ука зу ју на то да је ин хи би тор на кон тро ла у 
осно ви раз во ја ег зе ку тив них функ ци ја (Miyake & Fri ed man, 2012) . Осим 
то га, она пред ста вља зна ча јан чи ни лац раз во ја вољ не кон тро ле по на ша-
ња (са мо ре гу ла ци је), као и усва ја ња адап тив них и ака дем ских ве шти на 
(Bla ir & Raz za, 2007; How se et al .2003; Gli go ro vić & Bu ha Đu ro vić, 2012; 
Gli go ro vić  i Bu ha, 2012; Senn et al ., 2004) . 

За про це ну ба зич ног ни воа ин хи би тор не кон тро ле че сто се ко ри сте 
стоп сиг нал за да ци, у ко ји ма се  од ис пи та ни ка оче ку је брз и та чан мо-
то рич ки од го вор на од ре ђе ни сти му лус (при мар ни за да так), при че му се 
по вре ме но пре зен ту је стоп сиг нал ко јим му се да је на лог за пре кид при-
мар ног за дат ка, од но сно ин хи би ци ју од го во ра на при мар ни циљ ни сти-
му лус . Ре ак ци ја на при мар ни циљ ни сти му лус се мо же сма тра ти  пре до-
ми нант ним од го во ром, фа во ри зо ва ним прет ход ним уве жба ва њем,  ко ји 
по ја ва стоп сиг на ла чи ни не при клад ним . Не што сло же ни ји од стан дард-
них стоп сиг нал за да та ка су струп за да ци, ко ји не под ра зу ме ва ју за у-
ста вља ње већ про ме ну на чи на из вр ша ва ња не ке ак тив но сти у скла ду са 
уна пред утвр ђе ним пра ви ли ма (Le zak, Ho wi e son & Lo ring, 2004) . 

Ме ђу ис тра жи ва њи ма ко ја се ба ве ин хи би тор ном кон тро лом код де-
це са ин те лек ту ал ном оме те но шћу нај ве ћи број је усме рен на са гле да-
ва ње син дром ских спе ци фич но сти . Код де це са Да у но вим син дро мом 
је, на при мер, уста но вљен оп шти де фи цит ин хи би тор не кон тро ле, ко ји 
се ис по ља ва кроз ду же вре ме ре ша ва ња за да та ка и ве ћи број гре ша ка (у 
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по ре ђе њу с ти пич ном по пу ла ци јом истог мен тал ног уз ра ста) (Bo rel laa 
et al ., 2013) . 

У на шем ра ни јем ис тра жи ва њу утвр ђе но је да је де ци са ла ком ин-
те лек ту ал ном оме те но шћу (ЛИО) по треб но знат но ви ше вре ме на за ре-
ша ва ња дру гог де ла Струп те ста (ко ји зах те ва  су пре си ју пре до ми нант-
ног сти му лу са) у од но су на пр ви, ко јим се про це њу је се лек тив на па жња  
(Gli go ro vić & Bu ha Đu ro vić, 2012; Гли го ро вић и Бу ха, 2013б) .

ЦИЉ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Основ ни циљ на шег ис тра жи ва ња је утвр ђи ва ње ни воа раз во ја ин хи-
би тор не кон тро ле у до ме ну мо то рич ких ак тив но сти код де це са ла ком 
ин те лек ту ал ном оме те но шћу . 

МЕ ТОД РА ДА
Узо рак

Узор ком је об у хва ће но 94-оро де це са ЛИО, оба по ла (45,7% де вој-
чи ца и 54,3% де ча ка), уз ра ста од 10 до 14 го ди на . Кри те ри ју ми за из бор 
ис пи та ни ка су, осим при пад но сти ка те го ри ји ЛИО (IQ 50-70; AS=60,43, 
SD=7,287), би ли од су ство еви дент них со мат ских и не у ро ло шких по ре-
ме ћа ја и из ра же них емо ци о нал них смет њи . Ни су уста но вље не ста ти-
стич ки зна чај не раз ли ке у ни воу ин те лек ту ал ног функ ци о ни са ња код 
ис пи та ни ка раз ли чи тог уз ра ста и по ла (p<0,05) . 

 
Ин стру мен ти и про це ду ра 

Ана ли зом до ку мен та ци је пе да го шко-пси хо ло шке слу жбе шко ла 
при ку пље ни су по да ци о уз ра сту и ин те лек ту ал ним спо соб но сти ма ис-
пи та ни ка . 

За про це ну мо то рич ког до ме на ин хи би тор не кон тро ле при ме њен је 
Кре ни-ста ни за да так (Go no Go Task; Spi nel la & Mi ley, 2004), ко ји се са-
сто ји из два де ла . Пр ви део чи ни сет  Кон фликт ни од го во ри, у ко ме се 
од ис пи та ни ка зах те ва од го вор су про тан оно ме ко ји је ис пи ти вач пре-
зен то вао (нпр . ако је ис пи ти вач куц нуо јед ном о сто, ис пи та ник тре ба 
да куц не два пут и обр ну то) . Дру ги део је Од ла га ње од го во ра, то ком чи је 
при ме не ис пи та ник тре ба да, то ком ими та ци је за да тог мо де ла, на до го-
во ре ни сиг нал од ло жи ре ак ци ју (нпр . ка да чу је два от ку ца ја) . Сва ки сет 
се са сто ји од по 30 ај те ма, а ме ри се број и вр ста гре ша ка и ла тен ци ја 
из ме ђу на ло га и из вр ше ња . То ком из во ђе ња за дат ка мо гу да се по ја ве 
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гре шке оми си је (не ре а го ва ње на за да ти сти му лус) и ко ми си је (не а де-
кват но ре а го ва ње на за да ти сти му лус) .

 У ста ти стич кој об ра ди по да та ка ко ри шће ни су: ме ре цен трал не 
тен ден ци је, ва ри ја бил но сти и ра спо на, Пир со нов и Спир ма нов и ко е фи-
ци јент ко ре ла ци је, χ2 тест, t-тест, јед но смер на ана ли за ва ри јан се (ANO-
VA) и мул ти ва ри јант на ана ли за ва ри јан се (MA NO VA) . 

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА 
СА ДИ СКУ СИ ЈОМ

Пре ки да ње ак тив но сти на од ре ђе ни сиг нал (стоп сиг нал па ра диг ма) 
спа да у јед но став не ин хи би тор не ме ха ни зме . От пор ност на ак ти ва ци ју 
ин тер фе рент ног од го во ра, ко ја се про це њу је та ко зва ним кон фликт ним 
за да ци ма, пред ста вља сло же ни ји аспект ин хи би тор не кон тро ле . Су пре-
си ја тен ден ци је да се ауто мат ски од го ва ра на пре до ми нант ни сти му лус 
про гре сив но ра сте од де тињ ства до адо ле сцен ци је и од ра слог до ба (Gli-
go ro vić i Bu ha Đu ro vić, 2010; Schro e ter et al ., 2004) . 

Основ ни ста ти стич ки по ка за те љи ре зул та та на за дат ку Кре ни-ста-
ни, у ко ме се од ис пи та ни ка оче ку је да, на до го во ре ни сиг нал, за у ста ви 
ак тив ност или ре а гу је су прот но од за да тог мо де ла, при ка за ни су у Та бе-
ли 1 .

Та бе ла 1 – Основ ни ста ти стич ки па ра ме три ре зул та та  
на за дат ку Кре ни-ста ни

За да так Кре ни-ста ни Min Max AS SD

Кон фликт ни  
од го во ри

Уку пан број гре ша ка 0 29 7,97 5,631

Број ими та тив них гре ша ка 0 16 4,38 4,148

Број гре ша ка ла тен ци је 0 21 3,59 3,996

Од ла га ње  
од го во ра

Уку пан број гре ша ка 0 16 4,04 3,857

Број гре ша ка ко ми си је 0 10 2,02 2,531

Број гре ша ка оми си је 0 7 1,02 1,572

Број гре ша ка ла тен ци је 0 7 0,98 1,311

Као што се мо же за па зи ти уви дом у основ не де скрип тив не по ка за-
те ље ре зул та та, ис пи та ни ци пра ве знат но ви ше гре ша ка то ком ре ша ва-
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ња за да та ка из се та кон фликт них од го во ра, што по твр ђу је на ше ра ни је 
на ла зе на ма њем узор ку де це са ЛИО . Спо соб ност су пре си је пре до ми-
нант ног од го во ра се код де це са ЛИО раз ви ја знат но спо ри је од од ла га ња 
од го во ра (Gli go ro vić & Bu ha Đu ro vić, 2012; Gli go ro vić i Bu ha, 2013б) . 

Ре зул та ти Кре ни-ста ни за дат ка су, ра ди по дроб ни је ана ли зе, на 
осно ву пер цен тил них ран го ва свр ста ни у по че ти ри ка те го ри је (спро ве-
де на је тран сфор ма ци ја са три пре се ка) . 

На за да ци ма ко ји при па да ју се ту кон фликт них од го во ра нај у спе-
шни ју гру пу (од 0-3 гре шке) чи ни 23,4% ис пи та ни ка, док 24,5% нај ма ње 
успе шних ис пи та ни ка пра ви 12 и ви ше гре ша ка . Гру па про сеч них по-
стиг ну ћа об у хва та 52,1% узор ка (од 4-11 гре ша ка) . На гор њој гра ни ци 
про се ка на ла зи се 23,4%, а на до њој 28,7%  ис пи та ни ка . Ис пи та ни ци 
ко ји се на ла зе на гор њој гра ни ци про се ка пра ве из ме ђу 4 и 6 гре ша ка, 
док они чи ја су по стиг ну ћа на до њој гра ни ци про се ка пра ве из ме ђу 7 и 
11 гре ша ка .

На за да ци ма од ла га ња од го во ра, 58,5% ис пи та ни ка са про сеч ним 
по стиг ну ћем (из ме ђу 25 . и 75 . пер цен ти ла) пра ви 1-5 гре ша ка . На гор-
њој гра ни ци про се ка (1-2 гре шке) на ла зи се 33%, а на до њој гра ни ци (од 
3-5 гре ша ка) 25,5% ис пи та ни ка . Из над 75 . пер цен ти ла (6 и ви ше гре ша-
ка) на ла зи се 27,7% ис пи та ни ка, док се у гру пи оних ко ји су из вр ши ли 
за да так без ијед не гре шке (ис под 25 . пер цен ти ла) на ла зи 13,8% ис пи та-
ни ка . 

Ди стри бу ци ја успе шно сти и ана ли за по стиг ну ћа на пр вом и дру гом 
де лу за дат ка Кре ни-ста ни још јед ном по твр ђу је да је за ис пи та ни ке са 
ЛИО ин хи би ци ја од го во ра, је дан од на јед но став ни јих ни воа ин хи би тор-
не кон тро ле, зна чај но лак ша од да ва ња од го во ра ко ји су су прот ни за да-
том мо де лу (t(93)=8,024, p≤0,000) . Ко ре ла ци ја ре зул та та се та од ла га ња 
од го во ра и се та кон фликт них од го во ра је ви со ко ста ти стич ки зна чај на 
(r=0,554, p≤0,000) . 

Ана ли зом ти по ва гре ша ка у се ту кон фликт них од го во ра утвр ђе на 
је не што ве ћа за сту пље ност гре ша ка ла тен ци је у од но су на ими та тив-
не гре шке, али уоче на раз ли ка ни је ста ти стич ки зна чај на (t(93)=-1,314, 
p=0,192) . У се ту од ла га ња од го во ра, гре шке ко ми си је су ста ти стич ки 
зна чај но за сту пље ни је од гре ша ка оми си је  (t(93)=4,629; p≤0,000) .

Ана ли зом пер цен тил них ран го ва утвр ђен је ста ти стич ки зна ча јан 
од нос из ме ђу по стиг ну ћа ис пи та ни ка на пр вом и дру гом де лу за дат ка 
Кре ни-ста ни (χ2=39,453, df=9, p≤0,000; ρ=0,537, p≤0,000) . По ве за ност 
успе шно сти на се ту кон фликт них од го во ра и се ту од ла га ња од го во ра 
по твр ђе на је и при ме ном ко е фи ци јен та ко ре ла ци је (де таљ ни је у Та бе-
ли 2) . 
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Та бе ла 2 – Ко ре ла ци ја ре зул та та пр вог  
и дру гог де ла за дат ка Кре ни-ста ни

За да так 
крени-стани KO-Σ KO-лат KO-им OO-Σ OO-лат OO-ком OO-ом

KO-Σ
R 0,684 0,701 0,550 0,214 0,462 0,407

P 0,000 0,000 0,000 0,039 0,000 0,000

KO-лат
R 0,684 -0,040 0,086 0,351 -0,104 0,077

P 0,000 0,700 0,410 0,001 0,320 0,465

KO-им
R 0,701 -0,040 0,668 -0,050 0,735 0,483

P 0,000 0,700 0,000 0,637 0,000 0,000

OO-Σ
R 0,550 0,086 0,668 0,328 0,853 0,811

P 0,000 0,410 0,000 0,001 0,000 0,000

OO-лат
R 0,214 0,351 -0,050 0,328 -0,084 0,112

P 0,039 0,001 0,637 0,001 0,421 0,287

OO-ком
R 0,462 -0,104 0,735 0,853 -0,084 0,563

P 0,000 0,320 0,000 0,000 0,421 0,000

OO-ом
R 0,407 0,077 0,483 0,811 0,112 0,563

P 0,000 0,465 0,000 0,000 0,287 0,000

Ле ген да: KO-Σ – уку пан број гре ша ка на се ту кон фликт них од го во ра; KO-лат – број гре ша ка ла тен-
ци је на се ту кон фликт них од го во ра; КО-им – број ими та тив них гре ша ка на се ту кон фликт них 
од го во ра; OO-Σ – уку пан број гре ша ка на се ту од ла га ња од го во ра; ОО-лат – број гре ша ка ла тен-
ци је на се ту од ла га ња од го во ра; ОО-ком – број гре ша ка ко ми си је на се ту од ла га ња од го во ра; 
ОО-ом – број гре ша ка оми си је на се ту од ла га ња од го во ра .

Ста ти стич ки зна чај не вред но сти су обе ле же не (болд) . 

Успе шност на се ту кон фликт них од го во ра је зна чај но по ве за на са 
свим ти по ви ма гре ша ка на за дат ку од ла га ња од го во ра, што ука зу је на 
мо гућ ност да успе шност ин хи би ци је пре до ми нант ног од го во ра у ве ли-
кој ме ри за ви си од овла да ва ња ни жим ни во и ма ин хи би тор не кон тро ле . 
При ме ном ана ли зе ва ри јан се по твр ђен је зна ча јан ути цај спо соб но сти 
од ла га ња од го во ра на та ко зва не кон фликт не за дат ке (Гра фи кон 1) . 

Де ца са ЛИО, чи ја по стиг ну ћа (из ра жна кроз број гре ша ка) на се ту 
од ла га ња од го во ра при па да ју гор њој гра ни ци про се ка или су нат про сеч-
на (ка те го ри је 1 и 2 на Гра фи ко ну 1), по сти жу зна чај но ве ћи успех у 
за да ци ма у ко ји ма се оче ку је од го вор су про тан оно ме ко ји је ис пи ти вач 
пре зен то вао (F=12,272, df=3, p≤0,000) . 
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Гра фи кон 1 – Ка те го ри је успе шно сти од ла га ња од го во ра и  
по стиг ну ћа на се ту кон фликт них од го во ра

Код де це ти пич не по пу ла ци је, ин хи би ци ја пре до ми нант ног од го во-
ра по ста је ефи ка сни ја на кон ше сте го ди не, што се из ра жа ва по ра стом 
бро ја тач них од го во ра и сма ње њем вре ме на ла тен ци је на школ ском уз-
ра сту и ка сни је (Welsh, 2002; Schro e ter et al ., 2004; Gli go ro vić & Bu ha 
Đu ro vić, 2012) . 

Ими та тив не гре шке при из во ђе њу за да та ка ко ји при па да ју се ту кон-
фликт них од го во ра зна чај но ко ре ли ра ју (p≤0,000) са гре шка ма оми си је 
и гре шка ма ко ми си је у се ту од ла га ња од го во ра, што ука зу је на за јед нич-
ки основ те шко ћа ко је до во де до не ре а го ва ња на за да ти сти му лус, не а-
де кват ног ре а го ва ња на сти му лус и не мо гућ но сти да ва ња од го во ра ко ји 
је у су прот но сти са на ло гом (де таљ ни је у Та бе ли 2) . 

У Та бе ли 2 се уоча ва и зна чај на ко ре ла ци ја (p=0,001) ла тен ци је при 
да ва њу од го во ра у пр вом и дру гом де лу за дат ка Кре ни-ста ни, што ука-
зу је на при су ство слич них обра за ца ак ти ва ци је ин хи би тор них ме ха ни-
за ма при од ла га њу ре ак ци је и су зби ја њу пре до ми нант ног на чи на ре а-
го ва ња . Гре шке ла тен ци је су ста ти стич ки зна чај но за сту пље ни је у се ту 
кон фликт них од го во ра (t(93)=6,753; p≤0,000) . 

Код осо ба ти пич не по пу ла ци је, бр зи на ре ша ва ња за да та ка ко ји ак-
ти ви ра ју ин хи би тор ну кон тро лу  по ве ћа ва се то ком де тињ ства (6-12 го-
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ди на), до сти же вр ху нац у ра ном од ра слом до бу (18-29 го ди на) а за тим 
по сте пе но опа да то ком жи во та (Be dard et al ., 2009) .

При ме ном мул ти ва ри јант не ана ли зе ва ри јан се утвр ђе но је да је 
уз раст зна ча јан чи ни лац по стиг ну ћа на за дат ку Кре ни-ста ни у це ли ни 
(p=0,001), као и успе шно сти на оба ње го ва де ла по је ди нач но (де таљ ни је 
у Та бе ли 3) .

Та бе ла 3  –  Уз раст и успе шност на за дат ку кре ни-ста ни

За да так  
кре ни-ста ни Уз раст AS SD F(3) p пар ци-

јал ни η2

Сет кон фликт них  
од го во ра

10,0-10,11 10,04 5,962

6,920 0,000 0,187
11,0-11,11 10,52 5,904

12,0-12,11 7,09 4,572

13,0-13,11 4,56 4,011

Сет одлагања 
Одговора

10,0-10,11 4,96 3,529

5,038 0,003 0,144
11,0-11,11 5,62 5,025

12,0-12,11 4,04 3,674

13,0-13,11 1,80 1,871

Wilks’λ=0,780, F(6)=3,927, p=0,001, η2partial=0,117

Статистички значајне вредности су обележене (болд) . 

Ана ли зом од но са ти по ва гре ша ка и уз ра ста, утвр ђе но је да се у се ту 
кон фликт них од го во ра са уз ра стом ста ти стич ки зна чај но сма њу је број 
гре ша ка ла тен ци је (F(3)=5,591, p=0,001), али не и број ими та тив них 
гре ша ка (F(3)=1,715, p=0,170) . 

У се ту од ла га ња од го во ра број гре ша ка ла тен ци је се не сма њу је с уз-
ра стом (F(3)=1,529, p=0,212), док се број гре ша ка ко ми си је (F(3)=3,206, 
p=0,027) и гре ша ка оми си је (F(3)=3,227, p=0,026) зна чај но сма њу је . 

Ни је утвр ђен ста ти стич ки зна ча јан од нос из ме ђу IQ-a и успе шно-
сти на за дат ку Кре ни-ста ни . Уста но вље но од су ство зна чај не по ве за но-
сти ин те лек ту ал них спо соб но сти и мо то рич ких аспе ка та ин хи би тор не 
кон тро ле код де це са ЛИО у скла ду је са на ла зи ма слич них ис тра жи ва ња 
у по пу ла ци ји де це ти пич ног раз во ја (Fri ed man et al ., 2006; van der Slu is, 
de Jong & van der Le ij, 2007) .
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ЗА КЉУ ЧАК

Су ми ра ју ћи ре зул та те ис тра жи ва ња, мо же мо да за кљу чи мо да су де-
ца са ЛИО зна чај но успе шни ја у за да ци ма у ко ји ма се оче ку је од ла га ње 
мо то рич ке ак тив но сти у од но су на за дат ке ко ји ма се про це њу је спо соб-
ност су пре си је пре до ми нант ног од го во ра . 

На за да ци ма ко ји при па да ју се ту кон фликт них од го во ра нај у спе-
шни ју гру пу чи ни 23,4% ис пи та ни ка, гру па про сеч них по стиг ну ћа об-
у хва та 52,1%, док гру пи нај не у спе шни јих при па да 24,5% ис пи та ни ка . 
На за да ци ма од ла га ња од го во ра, 58,5% ис пи та ни ка има про сеч на по-
стиг ну ћа . У гру пи нај у спе шни јих се на ла зи  13,8%, а у гру пи нај ма ње 
успе шних 27,7% ис пи та ни ка . 

Ана ли зом пер цен тил них ран го ва утвр ђен је ста ти стич ки зна ча јан 
од нос  из ме ђу по стиг ну ћа ис пи та ни ка на пр вом и дру гом де лу за дат ка 
Кре ни-ста ни (p≤0,000) .

Уста но вље но је да је уз раст зна ча јан чи ни лац по стиг ну ћа на за дат ку 
Кре ни-ста ни у це ли ни (p=0,001), као и успе шно сти на оба ње го ва де ла 
по је ди нач но . 

Има ју ћи у ви ду да ин хи би тор на кон тро ла омо гу ћа ва су пре си ју са-
др жа ја ко ји мо гу да оме ту од ви ја ње ви ших ког ни тив них по це са, то ком 
трет ма на де це са ЛИО је нео п ход но спро во ђе ње ве жби ко је ће би ти при-
ла го ђе не спо соб но сти ма де те та и оче ки ва њи ма ње го вог окру же ња . Ве-
жбе за раз вој ин хи би тор не кон тро ле су на ме ње не по бољ ша њу кон тро ле  
ин тер фе рен ци је и по на ша ња . Код мла ђе де це и де це са те шко ћа ма кон-
тро ле им пул са трет ман тре ба да за поч не при ме ном за да та ка у ко ји ма се 
оче ку је за у ста вља ње за по че те ак тив но сти на до го во ре ни сиг нал . Ка сни-
је се мо гу при ме њи ва ти ве жбе ко ји зах те ва ју про ме ну циљ ног сти му лу са 
или на чи на из вр ша ва ња не ке ак тив но сти . У ци љу по бољ ша ња кон тро ле 
ин тер фе рент них са др жа ја при ме њу ју се и за да ци на ме ње ни уве жба ва-
њу за не ма ри ва ња ин фор ма ци ја ко је ни су ре ле вант не за ње го во успе шно 
ре ша ва ње .
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SUMMARy

Inhibitory control represents a significant factor of effortful control 
development (self-regulation), as well as acquisition of adaptive and 
academic skills . The main goal of this research is to determine the level of 
inhibitory control development in the domain of motor activities in children 
with mild intellectual disability (MID) . 

The sample consists of 94 children with MID, of both genders, aged 
between 10 and 14 years . The data on age and intellectual level are gathered 
by analyzing the paedagogical-psychological school documentation . 
Inhibitory control in motor domain was assessed by Go-No Go task, which 
consists of two parts . First part includes the Conflict Motor Responses Set, 
and the second part includes the Delay of Motor Responses Set .

Statistical analysis revealed that participants with MID make 
significantly more mistakes in solving tasks of the Conflict Motor Responses 
Set (p≤0,000) . Statistically significant relation between participant`s 
achievements on the first and second part of Go-No Go task has been found 
by analyzing the percentile ranks (p≤0,000) . 

Heaving in mind that inhibitory control enables the suppression of the 
contents which can interfere with higher cognitive processes, treatment 
of children with MID should contain exercises that are adjusted to their 
individual abilities and to environmental expectations . 

KEY WORDS: mild intellectual disability, inhibitory control, inhibition of 
motor activities 


