
UPUTE ZA INTERPRETACIJU REZULTATA 

UPITNIKA ZA PROCJENU PSIHOSOCIJALNIH RIZIKA 

 

Upitnik se sastoji od 7 kategorija izvora stresa na radu s pripadajućim pitanjima.  

Prosječni rezultat u svakoj kategoriji računa se tako da se zbroj svih odgovora unutar svake 

kategorije podijeli s brojem pitanja u toj kategoriji i upiše na odgovarajuće mjesto u upitniku. 

Prosječni rezultati unutar kategorija govore o razinama izloženosti stresu  koja proizlazi iz 

određene kategorije.  

Ukupni prosječni rezultat računa se tako da se zbroje odgovori na svih 35 pitanja i podijele s 

brojem 35.  

U upitniku se nalazi i skala nesigurnosti posla kao mjera posebnog rizika. Za skalu se također računa 

prosječni rezultat.  

 

Dobiveni rezultati interpretiraju se u odnosu na niže navedenu skalu. Povišene i visoke razine 

stresa u pojedinim kategorijama ukazuju na potrebu provođenja mjera prevencije s ciljem 

smanjivanja razina stresa na radnom mjestu.  

 
 

 

 

 

Odgovori na pitanje: „Što Vam predstavlja najveći izvor stresa na poslu?“ daje mogućnost 

radnicima da se samostalno izjasne o subjektivno najizraženijem izvoru stresa na radnom 

mjestu, a koji moguće nije obuhvaćen standardnim pitanjima u upitniku. Informacije 

dobivene ovim pitanjem također mogu biti pokazatelj problema unutra organizacije i osnova 

za osmišljavanje mjera prevencije. 
 

 

Na kraju, upitnik sadrži i mjere posljedica koje radnici mogu doživljavati kao rezultat 

izloženosti stresu na radu. Radnici odabiru kategoriju A, B ili C te se na skupini radnika 

računa postotak radnika koji je izabrao pojedini odgovor.  

 

 

 

 

 

 

 



Prema Pravilniku o izradi procjene rizika, podaci dobiveni upitnikom mogu se interpretirati na 

sljedeći način.   

 

Vjerojatnost  

 

Prosječni rezultat predstavlja mjeru vjerojatnosti izloženosti psihosocijalnim rizicima na radnim 

mjestima. Prosječni rezultat očitava se unutar 3 kategorije vjerojatnosti. 

   

Malo vjerojatno prosječni rezultat < 3 

Vjerojatno prosječni rezultat između 

vrijednosti 3 i 4 

Vrlo vjerojatno   prosječni  rezultat ≥ 4 

 

 

Posljedice (veličina posljedica – štetnosti) 

Veličina posljedice računa se prema postotku odgovora u kategoriji posljedica A. 

  

 

 

 

 

 

Matrica rizika  

 

  

 

Mala posljedica odgovor A > 70% radnika 

Srednja posljedica odgovor A između 50 i 70% 

radnika  

Velika posljedica odgovor A< 50% radnika 

Vjerojatnost Veličina posljedice (štetnosti) 

Malo štetno Srednje štetno Izrazito štetno 

Malo vjerojatno Mali rizik Mali rizik Srednji rizik 

Vjerojatno Mali rizik Srednji rizik Veliki rizik 

Vrlo vjerojatno Srednji rizik Veliki rizik Veliki rizik 


