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Резиме: Имајући у виду значај мерења изложености, у раду је дат приказ до сада развијених
и примењених мера изложености, пре свега у земљама Европске Уније. Истакнуте су њихове
најзначајније специфичности, предности и недостаци. Такође је анализирана доступност,
квалитет, ниво дисагрегације и упоредивост података потребних за израчунавање различитих
показатеља изложености у саобраћају. Поред тога, представљене су и методе истраживања
које се примењују за прикупљање података и процену изложености. У раду су дефинисани
основни проблеми у практичној примени различитих мера изложености и метода за
прикупљање података. Уочени проблеми су омогућили дефинисање поља будућег деловања
са циљем успостављања јединственог европског оквира за мерење и праћење података о
изложености и ризицима. Недостатак јединствених дефиниција, прецизно планираних
поступака за прикупљање податка, разноликост у детаљности података су само неки од
уочених проблема. Управо ови проблеми представљају главни разлог зашто у пракси није
могуће у потпуности искористити потенцијал приступа заснованог на мерењу изложености у
саобраћају. Поред тога што је значајно да дефинисана методологија мерења ових показатеља
омогући мерења и поређења на међународном нивоу, важно је и да буде прилагођена
истраживањима на мањим територијалним подручјима, као што су локалне самоуправе.
Кључне речи: изложеност, подаци, доступност, упоредивост, ризик
Abstract: Bearing in mind the important of risk exposure measurement, the paper presents an
overview of the already developed and applied exposure measures, primarily in the countries of the
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European Union. Their most significant specificities, advantages and disadvantages were
emphasised. Also, the availability, quality, level of disaggregation and comparability of the data
required for the calculation of various indicators of traffic exposure were analysed. Besides that,
research methods used for data collection and assessment of risk exposure were presented. This
paper defines the basic problems in the practical implementation of various measures of exposure
and methods for data collection. The identified problems enabled the definition of the field of future
action with the aim of establishing a single European framework for measuring and monitoring data
on exposure and risks. The lack of unique definitions, precisely planned procedures for data
collection, the diversity in data detail are just some of the problems observed. These problems are
the main reason why in practice it is not possible to make full use of the potential of the approach
based on measurement of risk exposure. Besides that it is important that the defined methodology
of measuring these indicators enables measurement and comparison at the international level, it is
also important that it be tailored to research in smaller territorial areas, such as local governments.
Keywords: exposure, data, reliability, comparability, risk

1.

УВОД

Управљање безбедношћу саобраћаја засновано на подацима о изложености у
саобраћају представља део савременог приступа у управљању и у себи садржи
велики потенцијал, када је реч о овој области. Проблем мерења изложености у
саобраћају је препознат још крајем шездесетих година прошлог века у настојању
истраживача да унапреде своје разумевање настанка саобраћајних незгода
поређењем различитих група учесника у саобраћају (Carr, 1969). Мерење
изложености у саобраћају би, са теоријског аспекта, подразумевало константно
праћење учесника у саобраћају у различитим режимима кретања и различитим
околностима. У пракси се веома тешко постиже теоријски ниво детаљности и
прецизности приликом процене изложености (Yannis and Papadimitriou, 2005). Такав
начин мерења у пракси није могућ, због чега су развијене методе за процену
изложености базиране на апроксимацијама стварне изложености. Тачност
апроксимикације се разликује у зависности од примењене методе, због чега је и
репрезентативност метода различита (Golias and Yannis, 2001).
Као резултат анализе SafetyNet пројекта Европске Комисије, у раду су приказане
дефиниције и карактеристике различитих мера изложености које су до сада
коришћене у анализи безбедности на путевима. Такође, приказани су начини
прикупљања података, као и њихове предности и недостаци, како би се утврдио
квалитет и употребљивост доступних података о изложености. Циљ овог рада јесте
преглед и анализа различитих мера изложености у зависности од доступности и
квалитета података, начина њиховог прикупљања и коришћења, са коначним циљем
препознавања простора могућег унапређења система мерења изложености и његове
примене у управљању безбедношћу саобраћаја.
2.

МЕРЕ ИЗЛОЖЕНОСТИ

Саобраћајне незгоде и њихове последице, као апсолутни показатељи
безбедности саобраћаја, често могу дати погрешну слику о стању безбедности
саобраћаја на неком подручју. Такође, ови показатељи не пружају могућност
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коректног поређења перформанси безбедности саобраћаја између различитих
подручја или популација. Подаци о незгодама и њиховим последицама у великој
мери зависе од броја становника на посматраном подручју, броја регистрованих
возила и слично, због чега је изложеност у саобраћају веома значајна за оцену стања
безбедности саобраћаја и међусобна поређења. Подаци о броју становника и броју
регистрованих возила представљају само неке од многобројних мера изложености.
Ове мере се у пракси могу користити за израчунавање ризика страдања у саобраћају
(нпр. број погинулих лица у саобраћајним незгодама по становнику) или као
показатељи нивоа развијености (нпр. број регистрованих возила по становнику).
Не постоји опште правила која је мера изложености најбоља. Тачније, свака мера
изложености може бити најприхватљивија у различитим околностима. На пример,
када се као мера изложености примењује број становника, тада земље са ниским
нивоом моторизације бележе повољније вредности процењеног ризика. Са друге
стране, државама са високим степеном моторизације више погодује примена броја
регистрованих возила као мере изложености (Holló et al., 2010). Примена одређене
мере изложености зависи од доступности и квалитета података, као и самог циља
анализе. Мере се међусобно разликују у зависности од потенцијално могућег нивоа
дисагрегације и могућих ограничења у примени (Papadimitriou et al., 2013).
Најпожељније мере изложености су оне које су најближе теоријском концепту
изложености. Међутим, ове податке је веома тешко прикупити, због чега се чешће
користе неке друге мере које могу бити једнако ефикасне и корисне за дату анализу.
Алтернативне мере изложености се примењују и у ситуацијама када неке друге,
пожељније, мере не пружају могућност рашчлањавања података на потребном
нивоу (Yannis and Papadimitriou, 2005).
Најчешће коришћене мере изложености у пракси су (SafetyNet, 2005):
• Број возача
• Дужина путне мреже
• Величина возног парка (број
• Возило километар
регистрованих возила)
• Особа километар
• Број путовања
• Потрошња горива
• Време проведено у саобраћају,
• Број становника
а њихове дефиниције су усвојене од стране EUROSTAT-а (European Commission,
2003).
Под дужином путне мреже се подразумева дужина свих линија комуникације
којима се крећу моторна возила док учествују у јавном саобраћају изражена у
километрима. Ово је основна мера изложености. Недостатак ове мере је што не
пружа могућност анализе временских неравномерности изложености. Такође, још
један од недостатака јесте то што је дужина путне мреже уско повезана са
економским аспектима. Ова мера је веома корисна за државе у развоју и сматра се
једним од показатеља величине државе.
Возило километри представља укупан број километара пређених од стране
моторних возила у границама неке државе. Ово је најпожељнија мера изложености
у највећем броју случајева. Значајна предност ове мере у односу на остале јесте то
што у теорији може бити доступан значајан ниво дисагрегације (време, категорија
возила, категорија пута, карактеристике возача итд.). Ниједна друга мера
изложености не може обезбедити такав ниво детаљности. Због тога се ово сматра
најбољом мером изложености за анализу временских и просторних
неравномерности. У комбинацији са дужином путне мреже, омогућава процену
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густине саобраћаја. У пракси, расположивост и ниво дисагрегације ове мере
изложености се може значајно разликовати и зависити од метода прикупљања
података. На пример, подаци прикупљени бројањем саобраћаја најчешће пружају
могућност дисагрегације према категоријама возила и путева, док је дисагрегација
према карактеристикама возача могућа само за податке добијене помоћу
истраживања путовања.
Особа километри јесте мера изложености коју чини укупан број километара
које су све особе пропутовале у границама једне државе. Реч је о другој по реду
најпожељнијој мери изложености. У зависности од начина на који се прикупљају,
теоријски подаци о овој мери изложености могу бити доступни на још вишем нивоу
детаљности него што је то случај са возило километрима. Наиме, податке о овој
мери изложености је теоријски могуће рашчланити и према врсти путовања и према
томе да ли је посматрана особа возач или путник у возилу. Међутим, у пракси је
веома тешко прибавити ове податке.
Потрошња горива у неким државама је дефинисана као укупна количина
енергије која је потрошена од стране возила при учешћу у јавном саобраћају у некој
држави. Гориво, односно енергија, може бити у облику бензина, дизела, ТНГ-а,
струје или неког другог типа енергије која се користи за погон друмских возила.
Јединица у којој се ова мера изложености изражава јесте ТЈ. Ова мера изложености
се, у већини случајева, не посматра као самостална мера изложености, већ као
податак који се користи за процену возило километара. Такође, често се користи и
као алтернатива возило километрима (Cardoso, 2005). Један од недостатака ове мере
јесте то што не пружа могућност уочавања и анализе временских неравномерности
изложености, када је реч о кратким временским јединицама. Имајући у виду да се
потрошња горива реализује неко време након продаје, није могуће утврдити када се
тачно то догађа. Такође је тешко одредити и где се врши потрошња горива. Због
наведених недостатака, примена ове мере изложености има највећу оправданост
када је реч о анализама које се спроводе на националном нивоу и то за период од
годину дана.
Број становника као меру изложености, чини званичан број становника дате
државе, и у овај број нису укључени привремени посетиоци, туристи из других
држава, као ни лица која илегално бораве у посматраној држави. Предност ове мере
изложености јесте то што се за податке о броју становника може рећи да имају висок
ниво тачности. Такође, у већини случајева су ови подаци рашчлањени према
старости и полу, што омогућава детаљније анализе.
Број возача подразумева број лица која поседују возачку дозволу за управљање
моторним возилом, при чему није неопходно да та лица поседују сопствено моторно
возило. Ова мера изложености се често користи као алтернатива величини возног
парка. Најчешће се у обзир узима само број возача, односно лица која поседују
возачку дозволу, али се за детаљније анализе може узети у обзир и возачко искуство
и друге карактеристике возача. Примена ове мере омогућава веома низак ниво
упоредивости података о изложености међу земљама, што је последица различитих
законских оквира када је реч о издавању возачких дозвола.
Величина возног парка (број регистрованих возила) једне државе чини укупан
број друмских возила у власништву становништва дате земље, где се под „друмским
возилом“ подразумевају само возила намењена за учешће у јавном саобраћају. Као
и потрошња горива, величина возног парка представља још једну алтернативу
возило километрима. Међутим, ова замена се не препоручује с обзиром да возила
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прелазе више километара током времена. Са друге стране, подаци о регистрованим
возилима указују и на категорију возила, старост, као и друге карактеристике, што
није лако утврдити када је реч о возило километрима.
Број путовања једне земље је дефинисан као укупан број путовања
реализованих у тој држави. Ова мера изложености се може сматрати сличним
показатељем као особа километри. Подаци о ове две мере најчешће потичу из истог
извора, због чега их је могуће анализирати на истом нивоу детаљности.
Време проведено у саобраћају се дефинише као укупно време проведено у
путовању од стране свих особа на територији посматране државе, без обзира на
њихову старост. Подаци о времену проведеном у саобраћају се прикупљају на исти
начин као и подаци о особа километрима и броју путовања. Ова мера изложености
поред податка о пређеном растојању у себи садржи и податке о просечној брзини
кретања. Међутим, недостатак примене ове мере јесте то што је отежано
рашлањавање података према категорији пута, категорији возила, својства учесника
у саобраћају итд.
Поред приказаних мера изложености, постоји и квази-индукована метода за
мерење изложености. Примена ове методе захтева познавање података о
саобраћајним незгодама и одговорноси возача за настанак незгоде. Возачи који нису
одговорни за настанак незгоде представљају представнике укупне популације
возача и на основу њих се процењује изложеност популације возача са одређеним
карактеристикама (Haight, 1973; Lyles et al., 1991). Ова техника не може у
потпуности заменити претходно описане мере изложености, а њена употреба је
ограничена чињеницом да се процена изложености заснива само на подацима о
возачима, док су остали учесници у саобраћају занемарени. Још један од великих
недостатака ове технике јесте то што је примењива само на саобраћајне незгоде са
учешћем два возила. Као најважнија предност квази-индуковане методе за процену
изложености се издваја могућност вршења веома сложених анализа заснованих на
подацима о саобраћајним незгодама (Golias and Yannis, 2001).
У пракси се приликом сакупљања података могу приметити мање или више
значајна одступања од наведених дефиниција. Као последица тога, упоредивост
података о изложености између различитих држава је отежана.
3.

МЕТОДЕ ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА

Важно је напоменути да не постоји једна, стандардна метода за прикупљање
података о свакој мери изложености (FHWA, 1997). Подаци о различитим мерама
изложености се могу добити из истог извора, односно истраживања. Такође, једна
мера изложености може бити изведена из података прикупљених кроз два или више
истраживања, односно комбинацијом више метода за прикупљање података.
У зависности од тога о којој се мери изложености ради, постоје различити
начини прикупљања података неопходних за процену изложености. Најчешће
примењиване методе прикупљања података, односно извори података су
истраживања путовања (анкете путовања), бројање саобраћаја, базе података о
регистрованим возилима (возном парку), базе података о возачким дозволама, базе
података о путевима и остале методе (SafetyNet, 2005).
Свака од наведених метода има своје предности, недостатке, као и ограничења у
практичној примени. Наведени начини прикупљања података се разликују и у
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зависности од тога који ниво рашчлањавања података пружају. Сваки метод са
собом носи одређени ризик од случајних или системских грешака у „сировим“
подацима. Ове методе су имале своју примену у седам европских држава, и то
Данској, Француској, Грчкој, Мађарској, Холандији, Норвешкој и Португалу.
Међутим, начин прикупљања података, као и поступак приликом процене
изложености, нису у потпуности усаглашени ни између ових држава, због чега се не
може рећи да су подаци у потпуности упоредиви (SafetyNet, 2005).
Са теоријског аспекта, познавање података о карактеристикама кретања
становништва захтева континуирано праћење активности сваког појединца током
посматраног периода. Због очигледних ограничења и потешкоћа у реализацији
оваквог начина прикупљања података, ова група података се добија анкетним
истраживањем.
3.1.

Истраживања путовања (анкете путовања)

Истраживања путовања се спроводе у великом броју европских држава са
циљем прикупљања података о карактеристикама кретања са могућношћу даљег
моделирања мобилности. Мере изложености које су најчешће предмет анкетног
истраживања карактеристика кретања су пређено растојање (број пређених
километара), време проведено у саобраћају и број путовања.
Истраживања реализована на територији Европске Уније су најчешће
осмишљена тако да се испитаници анкетирају о карактеристикама њихових кретања
која су реализована претходног дана или одређеног специфичног дана, при чему је
посебно потребно водити рачуна о узорку и циљаној популацији.
Једна од основних предности овог метода јесте то што јединицу посматрања
представља једна особа, што омогућава поређење група особа. Самим тим, омогућен
је веома висок ниво рашчлањавања података и детаљнију анализу на основу
различитих обележја (пол, старост, поседовање возачке дозволе, возачко искуство
итд).
Недостаци ове методе су што кратка немоторизована кретања често буду
занемарена, због чега улога моторизованих кретања постаје пренаглашена.
Практична примена овог метода је заснована на различитим дефиницијама и
поступцима који се примењују у различитим земљама, што ограничава упоредивост
података.
3.2.

Бројање саобраћаја

Подаци о интензитету саобраћаја представљају основу за процену возило
километара, као једне од најкориснијих мера изложености. Возило километри, за
одређени временски период и једну деоницу између две локације бројања
саобраћаја, се рачунају као производ протока возила у датом временском периоду и
дужине деонице. Сумирањем ових података за целокупну путну мрежу добија се
укупна вредност возило километара, као мере изложености. Да би ови подаци били
у потпуности тачни неопходно је да сви делови путне мреже буду покривени
бројачима саобраћаја који ће континуирано мерити проток возила.
Бројање саобраћаја има велику примену у процени изложености у земљама
Европске Уније. Теоријски се ово истраживање може спроводити мануелно или
помоћу аутоматских бројача саобраћаја.
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Бројање засновано на људском запажању има доста предности, као што је
чињеница да људи могу својом интелигенцијом да категоришу возила и услове у
којима се врши истраживање. Међутим, ручно бројање саобраћаја производи велике
трошкове и могуће га је доследно реализовати једино у условима ограниченог
протока возила.
Са друге стране, аутоматски бројачи саобраћаја пружају могућност
континуираног бројања саобраћаја без обзира на интензитет протока возила, што
омогућава анализу временских неравномерности, а нарочито сезонских варијација.
Главни недостатак је што јединицу посматрања представља возило, због чега
примена ових система не пружа могућност утврђивања попуњености возила. У
зависности од примењеног система бројања саобраћаја, у пракси често проблем
представља и аутоматска класификација возила. Ограничен број локација на којима
се мери проток представља неку врсту узорковања, која је карактеристична и за
анкетно истраживање. Међутим, локације нису одабране на случајан начин, с
обзиром да се бројачи саобраћаја веома ретко постављају на локалним путевима,
већ је најчешће реч о главним саобраћајницама. Ове локације могу, али не морају
бити представници целокупне путне мреже.
Један од начина на који се врши процена протока возила на деловима путне
мреже на којима не постоје бројачи саобраћаја јесте разматрање „виртуелних тачака
пребројавања“ за сваку путању и процена протока на основу модела (примењено у
Холандији). Други начин решавања овог проблема би био да се дефинишу пондери
сваког бројног места, након чега би се за процену укупне вредности возило
километра користиле пондерисане вредности са сваког бројног места (примењено у
Норвешкој и Француској). Иако се стварни проток у неким случајевима не може
прецизно проценити на описане начине, ове методе омогућавају прихватљив ниво
тачности података.
Због тешкоћа у практичној примени метода заснованих на истраживању
карактеристика путовања и бројању саобраћаја, у великом броју земаља се користе
различити регистри са циљем израчунавања других мера изложености. Процене
добијене на овакав начин су веома грубе и непрецизне, а подаци из регистра често
могу бити неажурирани, али и некомплетни.
3.3.

Базе података о регистрованим возилима (возном парку)

Базе података о регистрованим возилима пружају детаљне информације о
броју регистрованих возила, као и њиховим карактеристикама. Ови подаци
представљају основу за израчунавање степена моторизације. Мера изложености
заснована на подацима о возилима која се најчешће користи јесте број
регистрованих возила, имајући у виду да већина земаља има релевантне базе
података чији су подаци лако доступни у различитим базама (база података о
регистрацији возила, о порезу на возила, о регистарским таблицама, о техничким
прегледима возила итд). Подаци у наведеним базама најчешће обухватају
информације о категорији возила, марки и типу, маси и датуму регистрације. Поред
званичних база података, често се за процену изложености користе и приватне базе
података, као што су базе података осигуравајућих друштава.
База података о регистарским таблицама је корисна само уколико у пракси свако
возило има јединствену таблицу. Могући проблем у коришћењу база о
регистрованим возилима и регистарским таблицама јесте то што се нова возила
често не евидентирају у базама одмах након почетка њихове употребе. Још већи
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проблем представља неуклањање напуштених возила која више нису у употреби из
евиденција.
Подаци из база података о порезу на возила пружају релативно поуздане податке
о стварном броју возила која се користе. Међутим, ове базе података су најчешће
независне у односу на базаме о регистрованим возилима, а подаци који су садржани
у њима због поверљивости или из других разлога нису доступни. Подаци са
техничких прегледа возила су знатно доступнији. Међутим, у већини земаља се ови
подаци не прикупљају редовно и нису организовани у једну јединствену базу. Поред
тога што примена података из ове две базе омогућава процену изложености, ови
подаци се могу користити и за контролу података из других извора.
Квалитет и могућност примене ових база података у процени изложености
зависе од великог броја питања који се односе на законску регулативу у различитим
државама. Због законских и административних разлика међу земљама, веома је
тешко дефинисати и успоставити јединствену базу података о возилима.
Основна ограничења у примени регистара о возилима у процени изложености
јесу нередовно одржавање база и ажурирање података. Важна предност њихове
употребе јесте чињеница да регистри садрже објективне информације, односно да
нису засноване на узорку.
3.4.

Базе података о возачким дозволама

Подаци о броју возача, односно броју возачких дозвола, представљају меру
изложености која се често, због доступности података, користи као алтернатива
мери особа километри. Већина држава користи евиденције из регистра возачких
дозвола као извор података за процену изложености. Поред овог, прикупљање
података о поседовању возачких дозвола је могуће и кроз анкетно истраживање, што
се знатно ређе користи, а може представљати само допунски извор података.
У регистру о возачким дозволама, у свакој држави постоји усвојена хијерархија
возачких дозвола у смислу категорије возила којом је дозвољено управљање, при
чему се бележи само, по хијерархији, најјача категорија, док се подразумева да лице
поседује и дозволе за све слабије категорије. Оваквим приступом се спречава
настанак грешки у смислу да број возачких дозвола буде већи од броја возача због.
Неке државе у регистрима о возачким дозволама евидентирају и податке о
саобраћајним прекршајима.
Проблеми могу настати због неажурирања података, нарочито услед тога што се
повучене возачке дозволе најчешће не бришу из евиденција. Још један важан
недостатак оваквог приступа јесте непоседовање информација о неактивним
возачима, као и о осталим учесницима у саобраћају. Подаци о возачким дозволама
се односе искључиво на возаче и омогућавају процену изложености према
одређеним групама возача.
Значајну предност представља могућност анализа у зависности од
карактеристика возача, као што су старост, пол, време протекло од стицања возачке
дозволе итд.
3.5.

Базе података о путевима

Базе података о путевима најчешће садрже само информације о дужини путне
мреже. Заједничка карактеристика већине регистара о путевима јесте недоступност
података о дужини путева у зависности од категорије пута, али су подаци о дужини
ауто-путева често доступни.
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Ниво детаљности података садржаних у овим базама варира од земље до земље.
Мађарска и Холандија представљају државе које поседују базе података о путевима
са веома високим нивоом детаљности и тачности података. Тачније, базе података
ове две државе су засноване на дигиталном мапирању свих националних и
регионалних путева.
Сматра се да подаци у овим базама имају веома висок ниво тачности и
прецизности. Регистри путева се најчешће воде на националном нивоу, док у неким
случајевима одређену улогу у управљању подацима имају надлежни органи на
локалном нивоу.
3.6.

Остале методе

Данска представља једну од земаља у којима се подаци о пређеној
километражи возила између два обавезна техничка прегледа (2 године) користе за
процену возило километара у том периоду. Подаци о броју пређених километара
забележених на овај начин се сматрају релативно поузданим. Недостатак оваквог
приступа јесте немогућност просторне и временске дистрибуције пређених
километара. Такође, на овај начин није могуће проценити број километара који на
територији једне државе пређу страна возила.
Други начин израчунавања возило километара се заснива на комбинацији
података о броју пређених километара и потрошњи горива. На основу техничких
прегледа се прибављају подаци о броју пређених километара, као и о просечној
потрошњи горива за свако возило. На основу добијене вредности потрошене
количине горива и просечне потрошње горива може се проценити број километара
који за годину дана пређу возила одређене категорије. Важно је напоменути да се
од процењене количине горива одузима она количина која је употребљена за
делатности које се не односе на саобраћај. Овај начин процене изложености је
примењен у Немачкој.
4.

ЗАКЉУЧАК

Могућност поређења ризика на међународном нивоу зависи од теоријских и
практичних ограничења у процени изложености у саобраћају. С обзиром на то да
постоји велики број мера изложености, као и метода прикупљања података о
изложености, јасно је да неусаглашеност у методологији мерења изложености
између држава проузрокује немогућност међународног поређења ризика. Ово је
разлог због кога је постављен заједнички циљ успостављања европске процедуре за
мерење изложености у саобраћају.
У раду је приказанe мера изложености које се тренутно користе у европским
земљама са циљем процене изложености у саобраћају. Као најкорисније мере
изложености, односно мере најближе теоријском концепту изложености, су се
издвојиле возило километри и особа километри. Међутим, као и код свих осталих
мера, а нарочито код поменуте две, теоријске поставке није могуће у потпуности
реализовати и применити у пракси. Управо због тога што су ове две мере најближе
теоријском концепту изложености, у пракси постоји највећи број ограничења
управо при процени ова два показатеља изложености, па се често користе друге
мере изложености, као адекватне алтернативе.
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Највећи проблем у тренутном систему мерења изложености представља
неусаглашеност важних дефиниција међу државама, због чега су међународна
поређења знатно ограничена, непоуздана и непрецизна. Такође, велики проблем
представља недостатак важних података на националном нивоу, као и различитих
метода прикупљања података и ниво могуће дисагрегације.
Заједнички европски оквир и методологија за прикупљање података и процену
изложености, као и јединствена база података би требало да реши све наведене
проблеме у тренутном систему мерења изложености и стварање основних
предуслова за формирање поузданог система мерења и поређења на међународном
нивоу. Спроведена истраживања указују да би приоритет требало дати прикупљању
података неопходних за израчунавање мера изложености возило километар и особа
километар, јер је реч о најкориснијим, али у пракси најмање доступним мерама
изложености у саобраћаја. Ови подаци морају бити прикупљени на доследан и
систематичан начин. Истраживање путовања, као и бројање саобраћаја, су
истакнути као адекватни истраживачки алати за прикупљање ових података.
Додатни извори података могу бити коришћени како би се проверила и повећала
тачност и поузданост података.
Иако формирање и примена јединственог европског оквира захтева значајне
ресурсе, како на европском и националном, тако и на локалном нивоу, побољшање
доступности, квалитета и упоредивости података о изложености и ризицима
омогућава конкретније деловање у циљу унапређења безбедности саобраћаја.
5.
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