14. Међународна Конференција
„Безбедност саобраћаја у локалној заједници“
Србија, Копаоник, Хотел Краљеви Чардаци,
10 – 13. април 2019.

14th International Conference
“Road Safety in Local Community”
Serbia, Kopaonik, Hotel Kraljevi Čardaci,
April 10 – 13, 2019.

ПРЕДЛОГ АУТОМАТИЗАЦИЈЕ ПРОЦЕСА МАПИРАЊА РИЗИКА
НА МРЕЖИ ПУТЕВА
PROPOSAL FOR THE AUTOMATION OF THE PROCESS OF RISK
MAPPING ON THE ROAD NETWORK
Ивана Суботић1, Драгослав Кукић2, Бобан Милинковић3, Драгана Нојковић4
Резиме: Значај познавања ризика на целокупној путној мрежи је препознато од стране многих
институција које се баве безбедношћу саобраћаја, па се тако у великом броју држава
мапирање ризика налази у правној легислативи која уређује област друмског саобраћаја. Из
истог разлога, наведени алат се нашао и у директиви Европске комисије која уређује област
управљања безбедношћу путне инфраструктуре, 96/2008/ЕC. Како је Република Србија
држава која прати најбољу праксу у области безбедности саобраћаја, наведени алат је
пронашао своје место и у Закону о путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/2018), у ком је
предвиђено спровођење наведеног алата на мрежи државних, и на мрежи локалних путева. С
обзиром да је предвиђено да се алат примењује периодично без обзира о којој путној мрежи
је реч, препознат је значај за аутоматизацију наведеног процеса. У раду је представљан
предлог за аутоматизацију процеса мапирања ризика на територији Републике Србије за
мрежу државних путева, као и анализа могућности аутоматизације процеса на мрежи
локалних путева.
Кључне речи: савремени алат, мапирање ризика, управљач пута, мрежа државних путева,
мрежа локалних путева

1
Ивана Суботић, дипл. инж. саобраћаја, руководилац Одељења за безбедност саобраћаја, ЈП „Путеви
Србије“, Булевар краља Александра 282, Београд, Република Србија, ivana.subotic@putevi-srbije.rs
2
Др Драгослав Кукић, дипл. инж. саобраћаја, директор Истраживачко развојног центра, АМСС – Центар
за моторна возила, Кнегиње Зорке 58, Београд, Република Србија, kukicdragoslav@amss-cmv.co.rs,
kukicdragoslav@gmail.com
3
Бобан Милинковић, дипл. инж. саобраћаја, заменик начелника, МУП – Управа саобраћајне полиције,
Булевар Михајла Пупина 2, Београд, Република Србија, boban.milinkovic@mup.gov.rs,
bobanmilinkovic@gmail.com
4
Драгана Нојковић, маст. инж. саобраћаја, истраживач, АМСС – Центар за моторна возила, Кнегиње
Зорке 58, Београд, Република Србија, dragana.nojkovic@amss-cmv.co.rs, dragananojkovic@gmail.com

237

Ивана Суботић, Драгослав Кукић, Бобан Милинковић, Драгана Нојковић
ПРЕДЛОГ АУТОМАТИЗАЦИЈЕ ПРОЦЕСА МАПИРАЊА РИЗИКА НА МРЕЖИ ПУТЕВА

Abstract: The importance of knowing the risk on the entire road network has been recognized by
many institutions dealing with road safety, so in many countries, risk mapping is the part of
legislation that regulates the area of road traffic. For the same reason, this tool was also included
within the Directive of European Commission that regulates the area of road infrastructure safety
management, 96/2008/EC. Since the Republic of Serbia is the country that follows the best practice
in the field of road safety, the mentioned tool has also found its place in the Law on Roads (Official
Gazette of the Republic of Serbia, No. 41/2018), which envisages the implementation of this tool on
the network of state and local roads. Since it is envisaged to apply this tool periodically regardless
of the type of road network, the importance of automatization of this process has been recognized.
In this paper was presented a proposal for the automation of the process of risk mapping in the
Republic of Serbia for the state road network, as well as the analysis of the possibility of automation
of the process on the local road network.
Keywords: modern tool, risk mapping, road authority, state road network, local road network

1.

УВОД

Стратегија безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије за период од
2015. до 2020. године („Сл. гласник РС“, бр. 64/2015), у оквиру другог стуба –
Безбеднији путеви и кретања, препознаје основне смернице у подручју деловања ка
унапређењу безбедности путева и кретања, и то: (1) пут не сме да буде узрок
саобраћајне незгоде, (2) пут треба да спречи саобраћајну незгоду када дође до
грешке учесника у саобраћају или грешке на возилу, и (3) пут треба да спречи или
ублажи последице настале саобраћајне незгоде. Један од проблема безбедности
саобраћаја у Републици Србији у вези са безбедношћу путева, који је препознат
Стратегијом, јесте и неспровођење прописаних процедура и алата за унапређење
безбедности пута. Најефикасније управљање безбедношћу путном мрежом се може
остварити добро дефинисаним програмом за примену појединих алата у одређеним
фазама развоја мреже и саобраћаја, као и добро дефинисаним периодима када се
који алати примењују и понављају.
Познавање нивоа безбедности саобраћаја на путној мрежи којом се управља је
један од важних предуслова за успешно деловање мерама безбедности саобраћаја.
Утврђивање величине ризика на путевима, односно, деоницама путева, обезбеђује
поређење ризика на путевима и деоницама путева, и лакше и поузданије доношење
одлука о расподели средстава намењених за унапређење безбедности путне
инфраструктуре. Примена алата мапирања ризика практично има велики значај, с
обзиром да обезбеђује издвајање најбезбеднијих и најопаснијих деоница путева. Из
поменутих разлога, овај алат је у многим државама део правне легислативе која
обрађује област друмског саобраћаја. Утврђивање најризичнијих делова путне
преже, односно, деоница са нагомилавањем саобраћајних незгода и повећаним
ризиком страдања у саобраћају, је препознато и у директиви Европске комисије која
уређује област управљања безбедношћу путне инфраструктуре, ЕC 96/2008.
Поред тога, алат је пронашао своје место и у правној легислативе Републике
Србије, где је у оквиру Закона о путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/2018)
предвиђено спровођење наведеног алата, како на мрежи државних, тако и на мрежи
локалних путева. Управљач државног пута дужан је да најмање једном у периоду
од три године обезбеди пројекте мапирања ризика за утврђивање деоница највећег
ризика, док је управљач општинских путева и улица у обавези да најмање једном у
238

14. Међународна Конференција
„Безбедност саобраћаја у локалној заједници“, Србија, Копаоник, 10 – 13. април 2019.

периоду од пет година обезбеди овакве пројекте. За најризичније деонице управљач
јавног пута дужан је да детаљно сагледа проблеме безбедности саобраћаја и
предузме мере за отклањање ризика.
Мапирање ризика је, заправо, инжењерска техника или алат за поређење
величине страдања на посматраним територијама и путевима (Кукић, 2014:79). У
многим државама у којима су доступни детаљни подаци о саобраћајним незгодама
и саобраћају по деоницама путева, устаљено је израчунавање и оцењивање ризика
страдања и представљање величине ризика на тзв. мапама ризика. ЕuroRAP5 - Risk
Mapping (Европски програм за мапирање ризика) је у великом броју држава далеко
најприхваћенији модел за мерење величине и мапирање ризика страдања на
деоницама путева. Овај програм за оцену безбедности путева узима у обзир
директне или коначне показатеље, односно, мапирање ризика по деоницама путева
врши на основу броја и последица саобраћајних незгода. Моделом се анализирају
три варијанте ризика: (1) Индивидуални ризик страдања – Crash risk per kilometer
travelled, (2) Колективни ризик страдања – Crash density, и (3) Ризик страдања у
односу на категорију пута – Crash risk by road type. И овај модел, као и многи други
који разматрају питања и предлажу решења за мерења у области безбедности
саобраћаја, захтевају виши ниво квалитета приликом прикупљања података о
обележјима саобраћајних незгода и постојање квалитетне базе података. EuroRAP
методологија подразумева јединствен начин утврђивања опсега ризика страдања
или рангова (еквиваленте оцена) који се додељују посматраним деоницама пута.
Најнижа оцена (1) придружује се највишим степенима ризика, односно, одражава
најнеповољније стање, док највиша оцена (5) указује на најмањи ризик, односно, на
најповољније стање.
Након развоја европског EuroRAP Risk Mapping програма за оцену безбедности
путева и мапирање ризика, уследио је развој аустралијског AusRAP, америчког
UsRAP и новозеландског KiwiRAP програма, који се у великој мери наслањају на
европски Risk Mapping програм уз одређене разлике.
2.

ПРЕДЛОГ МЕТОДОЛОГИЈЕ МАПИРАЊА РИЗИКА НА МРЕЖИ
ДРЖАВНИХ ПУТЕВА

Применом мапирања ризика могуће је идентификовати критичне делове путне
мреже ка којима је потребно усмерити практичне мере за унапређење безбедности
пута. Имајући у виду да је EuroRAP методологија за оцену безбедности пута и
мапирање ризика најшире прихваћена у свету, и предлог методологије мапирања
ризика на мрежи државних путева у Републици Србији базиран је на примени
EuroRAP методологије мапирања ризика, односно, подразумева израчунавање два
ризика који су део и EuroRAP програма за оцену безбедности пута, и то:
1) ризик страдања у односу на дужину посматране деонице – тзв. колективни
ризик, и
2) ризик страдања у односу на број пређених возило километара на
посматраној деоници пута – тзв. индивидуални ризик.
Методологија мапирања ризика на државним путевима Републике Србије
применом поменутих ризика базирана је на подацима о саобраћајним незгодама. За
5

EuroRAP - European Road Assessment Programme - Европски програм за оцену безбедности пута
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израчунавање колективног и индивидуалног ризика неопходни су подаци о
саобраћајним незгодама и последицама саобраћајних незгода, као и подаци о
дужини путне мреже и саобраћајном оптерећењу на државним путевима. Заправо, у
израчунавање ризика улазе саобраћајне незгоде са погинулим и саобраћајне незгоде
са тешко повређеним лицима, које су се догодиле у последњем трогодишњем
периоду на посматраној путној мрежи.
Колективни ризик по деоницама државних путева израчунава се стављањем у
однос броја саобраћајних незгода са погинулим и тешко повређеним лицима у
претходном трогодишњем периоду посматрања и дужине посматране деонице.
Индивидуални ризик по деоницама државних путева израчунава се стављањем у
однос броја саобраћајних незгода са погинулим и тешко повређеним лицима у
претходном трогодишњем периоду посматрања и броја пређених возило
километара на посматраној деоници пута.
Како би се могло приступити израчунавању колективног и индивидуалног
ризика по деоницама државних путева, неопходно је извршити прикупљање свих
података који су неопходни за прорачун. Податке о саобраћајним незгодама и
последицама саобраћајних незгода потребно је обезбедити из експорта базе
података о саобраћајним незгодама Министарства унутрашњих послова – Управе
саобраћајне полиције, док се подаци о дужинама деоница државних путева и
просечном годишњем дневном саобраћају (ПГДС-у) по деоницама државних путева
обезбеђују на основу званичних података ЈП „Путеви Србије“. Ови подаци су
заправо улазни подаци за примену предложене методологије мапирања ризика на
државним путевима Републике Србије. Важно је истаћи да се приликом мапирања
ризика на деоницама државних путева ризици израчунавају за деонице државних
путева у складу са актуелним референтним системом државних путева Републике
Србије. Ово практично значи да за примену мапирања ризика на мрежи државних
путева, постојање референтног система државних путева представља, такође,
неопходан и важан предуслов за примену предложене методологије.
Подаци о ПГДС-у по деоницама државних путева се користе за последњи
трогодишњи временски период, који се користи и за податке о саобраћајним
незгодама и последицама саобраћајних незгода на посматраним деоницама
државних путева, а вредност ПГДС-а се израчунава као просек вредности ПГДС-a
у посматраном временском периоду.
Након обезбеђивања експорта базе података о саобраћајним незгодама, потребно
је да се база усклади са подацима који су неопходни за израчунавање вредности
колективног и индивидуалног ризика, а то су подаци о врстама саобраћајних
незгода. Због тога је потребно извршити идентификацију саобраћајних незгода по
врсти, тако да се обезбеди податак о томе да ли се ради о: саобраћајној незгоди са
погинулим лицима, саобраћајној незгоди са тешко повређеним лицима,
саобраћајној незгоди са лако повређеним лицима или саобраћајној незгоди само са
материјалном штетом.
Након идентификације саобраћајних незгода по врсти, неопходно је извршити
идентификацију саобраћајних незгода по врсти места. Овај корак је неопходан с
обзиром да се израчунавање ризика страдања на државним путевима у Републици
Србији врши на скупу саобраћајних незгода које су се догодиле на путевима или
улицама, док се према предложеној методологији, саобраћајне незгоде које су се
догодиле на раскрсницама не укључују у процес мапирања ризика на државним
путевима. Разлог искључивања ових незгода односи се пре свега, на непостојање
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јасних критеријума за то да се саобраћајна незгода која се догодила на раскрсници
може придружити једном потезу (деоници), и то ком потезу (деоници). С друге
стране, раскрсница као тип места догађања саобраћајних незгода више одговара
дефиницији (потенцијалног) опасног места – „црне тачке“ на путевима у Србији.
Након израчунавања колективног и индивидуалног ризика по деоницама
државних путева, следи поступак класирања који подразумева рангирање добијених
вредности ризика и њихову класификацију у групе, односно, класе. На основу
класирања, могуће је формирати и израдити мапе ризика и мапе најугроженијих
деоница на државним путевима у Републици Србији. Генерално се предлажу два
модела класирања, односно, израчунавања граница класа: (1) EuroRAP модел
класирања, и (2) утврђивање почетног прага и елиминација екстремних вредности
(тзв. „ЦМВ модел класирања“). Оба модела подразумевају смештање израчунатих
вредности колективног и индивидуалног ризика у пет класа, према степену ризика.
Свакој класи се додељује одговарајућа боја, у односу на степен (ниво) ризика који
класа подразумева: (1) врло висок ниво ризика – црна боја, (2) висок ниво ризика –
црвена боја, (3) средњи ниво ризика – наранџаста боја, (4) низак ниво ризика – жута
боја, и (5) врло низак ниво ризика – зелена боја.
EuroRAP модел класирања подразумева израчунавање вредности корекционог
фактора, а затим, доње и горње границе класа које су успостављене у оквиру
EuroRAP методологије мапирања ризика помножити израчунатим корекционим
фактором. Корекциони фактор се израчунава као количник збира броја
саобраћајних незгода са погинулим лицима и броја саобраћајних незгода са тешко
повређеним лицима, и броја саобраћајних незгода са погинулим лицима, на
посматраној мрежи путева у последњем трогодишњем периоду.
Одређивање граница класа према тзв. ЦМВ моделу класирања подразумева да је
најпре на основу израчунатих вредности колективног и индивидуалног ризика
потребно израчунати 5. и 95. перцентил, a затим вредности испод 5. и изнад 95.
перцентила одбацити. Након овог корака, израчунавање граничних вредности класа
врши се поделом преосталих вредности на једнаке ширине класа.
Обезбеђивање података о дужинама деоница државних путева
Обезбеђивање података о ПГДС-у по деоницама државних путева
Обезбеђивање експорта базе података о саобраћајним незгодама за последњи трогодишњи период
Припрема података у облику и формату који је потребан за израчунавање ризика
Искључивање саобраћајних незгода које су се догодиле на раскрсницама
Израчунавање колективног и индивидуалног ризика по деоницама државних путева
Избор модела класирања (EuroRAP, ЦМВ)
Израчунавање граничних вредности класа у складу са изабраним моделом
Смештање израчунатих вредности ризика у одговарајуће класе
Израда мапа ризика на основу спроведеног поступка класирања

Слика 1. Методолошки кораци за израду мапа ризика и идентификовања
најугроженијих деоница на државним путевима у Републици Србији
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3.

АУТОМАТИЗАЦИЈА ПРОЦЕСА МАПИРАЊА РИЗИКА НА МРЕЖИ
ДРЖАВНИХ ПУТЕВА

Када се говори о аутоматизацији процеса мапирања ризика на мрежи путева, она
је могућа само за државе које имају квалитетне базе података о саобраћајним
незгодама и дигитализоване податке о референтном систему путева на којима се
спроводи мапирање ризика. Аутоматизација процеса подразумева употребу
управљачког система у намери да се омогући једноставнија примена алата
мапирања ризика, и пре свега, овај алат учини доступнијим управљачу пута.
Аутоматско мапирање ризика подразумева примену софтверског решења које у
великом обиму олакшава дефинисани процес мапирања ризика. Поред тога,
потребно је напоменути да је аутоматизација процеса мапирања ризика могућа само
за објективне ризике страдања какви су они који се израчунавају на основу
саобраћајних незгода и њихових последица. С обзиром на наведено, у наставку је
развијен и представљен предлог аутоматизације процеса мапирања ризика на мрежи
државних путева којима у Републици Србији управља ЈП „Путеви Србије“.
Пре свега, потребно је нагласити да је предлог аутоматског мапирања ризика
развијен на основу претходно дефинисане Методологије мапирања ризика на мрежи
државних путева. Аутоматизација процеса подразумева развој софтверске
апликације за мапирање ризика на мрежи државних путева, која је базирана на
платформи географског информационог система. Софтверска апликација врши
израчунавање дефинисаних ризика на мрежи државних путева (у овом случају,
колективног и индивидуалног) и класификацију вредности ризика на основу оба
предложена модела класирања. То практично значи да се апликацијом добијају
дигитализовани резултати алата мапирања ризика на деоницама државних путева у
складу са актуелним референтним системом, представљени визуелно на мапи
државних путева (Слика 2). На слици испод приказани су дигитализовани резултати
мапирања индивидуалног ризика на мрежи државних путева Републике Србије
применом EuroRAP модела класирања.

Слика 2. Дигитализовани резултати мапирања ризика на мрежи државних путева
применом софтверске апликације за аутоматско мапирање ризика

Практично је могуће на мапи приказати следеће врсте ризика: (1) индивидуални
ризик применом EuroRAP модела класирања, (2) индивидуални ризик применом
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тзв. ЦМВ модела класирања, (3) колективни ризик применом EuroRAP модела
класирања, и (4) колективни ризик применом тзв. ЦМВ модела класирања.
У оквиру софтверске апликације за аутоматско мапирање ризика доступни су и
подаци о деоницама државних путева у складу са референтним системом државних
путева којим располаже ЈП „Путеви Србије“, и то следећи подаци: категорија пута,
број пута, ознака деонице, ознака почетног и завршног чвора, дужина деонице,
стационажа, назив почетног и завршног чвора, ГПС координате почетног и
завршног чвора.
Поред тога, могуће је у оквиру посебног слоја података приказати расподелу
саобраћајних незгода према врсти (саобраћајне незгоде са погинулим лицима,
саобраћајне незгоде са повређеним лицима и саобраћајне незгоде са материјалном
штетом) према деоницама државних путева. У оквиру апликације је, такође, могуће
идентификовати и приказати територије општина и градова у Републици Србији.
Поред визуелног приказа резултата мапирања ризика на мапи, апликација
омогућује и табеларни приказ резултата мапирања ризика, коришћењем алата за
претрагу (Слика 3), а омогућен је и извоз резултата у .xlsx и .shp формату.

Слика 3. Табеларни приказ резултата мапирања ризика на мрежи државних путева са
могућношћу извожења резултата (у .xlsx и .shp формату)

Оно што је посебно важно напоменути јесте међусобно комбиновање и анализа
свих скупова података (општине, саобраћајне незгоде, израчунате вредности ризика
по деоницама државних путева, подаци о деоницама државних путева) доступних у
оквиру софтверске апликације за аутоматско мапирање ризика, што је нарочито
корисно код спровођења детаљних анализа безбедности саобраћаја, посебно за
потребе управљача пута на изабраној територији. Овакве анализе свакако доприносе
квалитетнијем сагледавању проблема и бољој идентификацији најугроженијих
деоница на путној мрежи Републике Србије.
На сликама испод приказани су примери комбиновања одређених алата и сетова
података у оквиру софтверске апликације за мапирање ризика на мрежи државних
путева. Први пример односи се на детаљнију анализу саобраћајних незгода за
изабрану деоницу на којој је идентификован висок ниво индивидуалног ризика
страдања према EuroRAP моделу класирања (Слика 4).
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ПОДАЦИ О СН ЗА
ИЗАБРАНУ ДЕОНИЦУ

Слика 4. Пример комбинације више алата и скупова података у оквиру софтверске
апликације за аутоматско мапирање ризика - Подаци о саобраћајним незгодама за
изабрану деоницу пута (Бућин Гроб - Горњи Милановац (Неваде))

Други пример односи се на детаљнију анализу саобраћајних незгода које су се
догодиле на деоницама државних путева на територији изабране општине (Слика 5).
ПОДАЦИ О СН ЗА
ИЗАБРАНУ ОПШТИНУ

Слика 5. Пример комбинације више алата и скупова података у оквиру софтверске
апликације за аутоматско мапирање ризика - Подаци о саобраћајним незгодама за
изабрану општину (Краљево), према деоницама државних путева

Слика 6. Могућност експортовања података у оквиру софтверске апликације за
аутоматско мапирање ризика
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Сви подаци који су резултат комбиновања различитих алата и скупова података
у оквиру софтверске апликације за аутоматско мапирање ризика могу се
експортовати у форми која је одговарајућа за даљу анализу (у .xlsx и .shp формату).
На Слици 6 приказан је пример експортовања резултата у оквиру софтверске
апликације и могућност даље анализе вредности индивидуалног ризика страдања
израчунатог за деонице државних путева који пролазе кроз територију изабране
општине у Републици Србији (Краљево).
4.

АНАЛИЗА МОГУЋНОСТИ АУТОМАТИЗАЦИЈЕ ПРОЦЕСА
МАПИРАЊА РИЗИКА НА МРЕЖИ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА

За примену методолошког решења за аутоматско мапирање ризика тренутно су
испуњени услови када је у питању мрежа државних путева, односно, обавеза
управљача државног пута да спроводи мапирање ризика на мрежи путева којима
управља. Међутим, с обзиром да је оваква обавеза дефинисана и за управљача
општинских путева и улица, важно је анализирати и могућност примене алата
мапирања ризика и аутоматизације овог процеса и на мрежи локалних путева. Ипак,
постоје одређени недостаци како би се алат могао примењивати на мрежи
општинских путева и улица. Како би се створили услови за примену мапирања
ризика, као и за аутоматизацију процеса Мапирања ризика на мрежи локалних
путева, потребно је спровести одређене активности. Најважнија активност односи
се на успостављање референтног система мреже локалних путева - општинских
путева и улица. Ово се може успоставити независним пројектима покренутим од
стране локалних самоуправа - општина и градова, са циљем израде референтног
система општинских путева и улица (са ознакама, чворовима/деоницама, подацима
о дужини деоница, и сл.). Поред тога, неопходно је успоставити аутоматско мерење
ПГДС-а или наменско бројање саобраћаја за потребе анализе обима саобраћаја на
мрежи локалних путева. Као главни носилац активности које су неопходне за
примену алата мапирања ризика на мрежи локалних путева препознат је управљач
пута на локалном нивоу, који управља општинским путевима и улицама, који треба
да дефинише референтни систем, на начин као што је предвиђено Правилником о
означавању и евиденцији јавних путева.
Дефинисањем референтног система општинских путева и улица и праћењем
саобраћајног оптерећења на мрежи путева и улица којима управљају, управљачи
пута на локалном нивоу стварају услове за управљање путном мрежом над којом им
је поверен задатак да управљају, а конкретно у овом случају и услове за примену
алата Мапирање ризика и његову аутоматизацију, на чему свакако треба радити у
будућности.
5.

ЗАКЉУЧАК

Мапирање ризика је један од савремених алата безбедности друмског саобраћаја,
који је веома важан за управљача пута на било ком нивоу (међудржавни, државни,
регионални, окружни, ниво града, ниво општине). Практично, задатак покретања
алата у Републици Србији има ЈП „Путеви Србије“ као управљач државних путева
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и управљач пута на локалном нивоу, који управља општинским путевима и улицама.
Аутоматизација процеса мапирања ризика је посебно важна с обзиром на обавезу
управљача пута да спроводи периодично мапирање ризика на путевима којима
управља, без обзира о којој путној мрежи је реч (државни путеви или општински
путеви и улице). Методологија мапирања ризика која је предложена у овом раду
базирана је на најраспрострањенијој међународној пракси у анализи саобраћајних
незгода и последица за потребе мапирања ризика (EuroRAP), а коју је у случају
Републике Србије могуће искористити за потребе аутоматизације процеса
мапирања ризика. На овај начин је методологија у потпуности прилагођена потреби
за развојем софтверске апликације којом ће се омогућити аутоматизација процеса
мапирања ризика.
Применом алата мапирања ризика управљач пута обезбеђује податке о ризицима
на мрежи путева којом управља. Практично, применом алата на мрежи државних
путева, управљач пута (ЈП „Путеви Србије“) би располагао подацима о ризицима на
мрежи државних путева, а управљач пута на локалном нивоу подацима о ризицима
на мрежи локалних путева. На основу резултата мапирања ризика могу се издвојити
деонице са највећим ризиком на којима је потребно детаљно сагледати проблеме
безбедности саобраћаја и предузети мере за отклањање ризика. Овде је важно
сагледати везу између алата Мапирање ризика и алата Провера безбедности
саобраћаја. Наиме, Законом о путевима предвиђено је да се Провера безбедности
саобраћаја само на државним путевима I реда спроводи као редовна провера
безбедносних карактеристика пута и то најмање једном у периоду од 5 година, док
се на осталим јавним путевима спроводи циљано, и то за деонице јавних путева
највећег ризика, према мапи ризика путева и улица. Мапирање ризика омогућује
познавање стања безбедности саобраћаја на целокупној путној мрежи и практично
представља алат који претходи Провери безбедности саобраћаја која, са друге
стране, има за циљ да идентификује небезбедне карактеристике пута које доприносе
настанку и последицама саобраћајних незгода, као и да идентификује мере за
унапређење безбедности пута за конкретно уочене проблеме. Поред провере
безбедности саобраћаја, мапирање ризика је потребно повезивати и са другим
алатима који се користе за управљање безбедношћу путном мрежом.
6.
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