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операцијама САД 

 
Апстракт: Нагли пораст коришћења наоружаних дроно-

ва у првој деценији XXI века у извођењу ватрених удара против Ал 
Каиде и њој сродних терористичких група омогућио је противте-
рористичким операцијама САД до тада невиђену предност у од-
носу на високо децентрализоване и фрагментисане терористичке 
мреже. Терористичке организације нису оптерећене правилима и 
регулативама суверене државе и њихови припадници могу сло-
бодно да се крећу преко државних граница и „ оперишу“ у разли-
читим деловима света, што им омогућава планирање, организо-
вање и извршавање циљева и задатака. Слобода кретања даје те-
рористичким мрежама значајну предност над сувереним држа-
вама. Интензивна техничко-технолошка унапређења дронова ом-
огућиће шири спектар могућности у противтерористичким опе-
рацијама САД као директан одговор на безбедносна угрожавања 
од стране терористичких група и умањити стратегијску пред-
ност коју поседују терористичке мреже. 

Борбена употреба дронова омогућава војсци САД и обаве-
штајној заједници да се брзо и одлучно супротставе терористи-
чким мрежама на глобалном нивоу, да ефикасно ослабе и(ли) не-
утралишу њихов развој у кључним регионима света, смање њихо-
ве оперативне способности и онемогуће им слободно кретање. 
Напредак технологије и тактике у коришћењу наоружаних дро-
нова делује као „ мултипликатор снаге“ за војску САД и обавеш-

                                                 
∗ e-mail: zjovic_ptj@yahoo.com 



Борбена употреба дронова у противтерористичким операцијама САД 

 

172                                                                      BEZBEDNOST  3/2016                                                                            

тајну заједницу, омогућавајући им да пројектују значајну војну си-
лу у негостољубивим деловима света. Посвећеност Бушове и 
Обамине администрације борбеној употреби дронова против во-
ђа и оперативних чланова међународних терористичких група 
ставила је у први план њихову употребу током извођења против-
терористичких операција како на тактичком, тако и на страте-
гијском нивоу. 

Кључне речи: дрон, противтерористичке операције, циља-
но неутралисање. 

 
Увод 

 
Када је председник Џорџ Буш објавио „рат терору“ 2001. 

године, САД никад пре тога нису у борби употребиле наоружане 
беспилотне летелице (у даљем тексту за њих ћемо користити 
назив дрон, који је општеприхваћен у америчкој стручној литера-
тури). Терористички напад 11. септембра је све то променио. САД 
су први пут извеле напад наоружаним дроном средином новембра 
2001. године у Авганистану и том приликом су убиле Мухамеда 
Атефа, војног команданта Ал Каиде. 

Борбена употреба дронова постала је витална компонента 
америчке администрације у извођењу противтерористичких опе-
рација, с једне стране, док је политика њихове употребе покренула 
читав низ дискутабилних стратегијских и легалних питања, с дру-
ге стране. У америчкој и међународној заједници политика борбе-
не употребе дронова карактерише се као грубо кршење права 
појединца на праведно суђење, кршење основних начела хумани-
тарног права и пораст цивилних жртава као колатералне штете 
при извођењу противтерористичких операција. 

Конспиративност која окружује дрон програм, посебно 
аспект који је под контролом обавештајних служби, чини надгле-
дање и одговарајуће контролисање веома тешким: као што није ја-
сно ко је све укључен у програм, како ланац командовања фун-
кционише, тако није јасно ко је одговоран за извођење борбених 
удара дроновима. Поред тога, америчка администрација мора да 
се фокусира на повећање степена транспарентности приликом 
извођења борбених операција дроновима, да јасно дефинише њи-
хову мисију и задатке, као и потребне стриктне критеријуме за 
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њихово борбено ангажовање. Инкорпорисање ових елемената у 
постојећу противтерористичку стратегију може помоћи да се ума-
ње или спрече негативни аспекти борбене употребе дронова и по-
степено ојача поверење у значај стратегијског партнерства између 
САД, с једне, и представника држава на чијој се територији дро-
нови користе, с друге стране. Јачањем поверења стварају се усло-
ви за ефикаснију борбу против међународних и локалних терори-
стичких група и мрежа. 

Стручна литература која се односи на борбену употребу 
дронова прилично је оскудна, а интензивирањем употребе дроно-
ва током прве две деценије XXI века ова проблематика добија све 
више пажње у академском, политичком и безбедносном дискурсу. 
Постоји више разлога за недостатак литературе о дроновима. Пр-
ви, постојећи дрон програм је потпуно нов програм у противтеро-
ристичким операцијама. Борбена употреба дронова расте експоне-
нцијално и тек однедавно научни истраживачи могу да проучавају 
последице њихове употребе. Други, дрон програм је примењиван 
у тајности и америчка администрација га је тек 2012. године зва-
нично презентовала јавности. Тајна природа програма подразуме-
ва да ће велики број информација и докумената бити класифико-
ван као веома поверљив и самим тим недоступан. Трећи, дрон 
прогам је „врућа тема“ у америчком јавном мњењу, посебно након 
дебате о (не)оправданом коришћењу дронова у циљаном убијању 
америчких држављана (случај америчког држављанина Анвара ел 
Авлакија, септембра 2011). 

Да би се боље сагледао дрон програм америчке админи-
страције, у раду ће се кратко обрадити стратешки аспекти борбене 
употребе дронова у извођењу противтерористичких операција. 

 
Развој (еволуција) америчког дрон програма 

 
Свака иновација је револуционарна не толико по ономе 

што може да уради, већ по томе колико социјалних, војних, поли-
тичких, етичких и(ли) економских питања покреће и(ли) решава. 
Поставља се питање да ли употреба дронова представља (р)ево-
луцију у војним пословима иако њихова досадашња употреба још 
није показала сав свој потенцијал у оружаним сукобима. Проме-
нљива природа вођења оружаних сукоба на почетку XXI века ути-
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цала је на нагли пораст борбене употребе дронова. Веома често су 
циљана смакнућа терористичких вођа коришћењем наоружаних 
дронова једина опција за њихово елиминисање. Значајније анга-
жовање војних трупа свих родова за извођење ратних дејстава, као 
што је то било у Ираку и Авганистану, остаће реликт претходних 
америчких администрација, а изјава бившег министра одбране 
Роберта Гејтса то само потврђује: „САД у догледно време неће 
себи приуштити још један Ирак или Авганистан – то јест насилну 
промену режима и изградњу друштва на новим основама у ратним 
условима“ (Gates, 2009). Промене у начину вођења оружаних су-
коба које се разликују од метода вођења традиционалних ратова 
не утичу на потребу САД да воде борбу против тероризма на гло-
балном нивоу. САД и западне силе све више се ослањају на специ-
јалне снаге у извођењу противтерористичких операција (Olson, 
2009). 

Реализовање противтерористичких операција које за циљ 
имају неутралисање вођа терористичких покрета и група, нарочи-
то у неприступачним подручјима Авганистана и Пакистана, ста-
вља доносиоце политичких одлука у Вашингтону пред избор: или 
извршити борбени напад дроном, или остати неактиван. Најчешће 
се политички одлучиоци у Вашингтону опредељују за предузима-
ње акције, односно за борбену употребу дрона, јер не представља 
ризик за америчке трупе. Даљинско управљање, борбено дејство-
вање на великим удаљеностима и висинама смањује ризик по аме-
ричке трупе на најмању могућу меру и само доприноси да полити-
чки одлучиоци у Вашингтону лакше и брже донесу одлуку о бо-
рбеној употреби дронова, нарочито када морају да бирају између 
коришћења дронова, непредузимања активних борбених мера или 
слања војних трупа у непријатељско окружење у којем САД нема-
ју никакву јурисдикцију. 

Развој војне технологије која дистанцира нападача од њего-
ве мете није нов феномен. Историјски гледано, људске групе су 
стално тежиле ка проналажењу што ефикаснијих начина за неу-
тралисање својих непријатеља, као и за спречавање сваког њихо-
вог напада. Развојем ваздухопловне индустрије и радиотехнологи-
је створене су основе за појаву беспилотних летелица (Милојко-
вић, 2015). Први дронови развијени су и употребљавани током 70-
их година XX века за послове извиђања и осматрања. Први наору-
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жани дрон америчке војске био је модел Ем-Кју-1-Би (MQ-1B 
Predator), који је уведен у оперативну употребу 1996. године. Нао-
ружање Предатора састојало се из два самонаводећа ракетна про-
јектила, а за потребе осматрања поседовао је потребне оптоеле-
ктронске уређаје. Терористички напад на Светски трговински це-
нтар 2001. године, као и започињање рата у Авганистану исте го-
дине, побудио је интересовање америчке администрације за изво-
ђење ваздушних удара наоружаним дроновима у удаљеним и не-
приступачним пределима Авганистана и Пакистана, у којима су се 
налазила склоништа и базе терористичких група. Захваљујући ка-
рактеристикама дрона да дуготрајно оперише у ваздушном про-
стору (чак и до 48 часова без прекида) у свим временским услови-
ма, и константном развоју оптоелектронске опреме за осматрање, 
детектовање и прислушкивање, офанзивни капацитети Предатора 
добијају на значају у војним операцијама. У складу с тим, Мини-
старство одбране САД 2007. године у оперативну употребу уводи 
дрон модел Ем-Кју-9 Рипер (MQ-9 Reaper, у преводу – Резач) који 
лети девет пута даље, на двоструко већој висини од Предатора. Од 
оптоелектронске опреме поседује инфрацрвене сензоре, термови-
зију, монохроматску и у боји камеру велике резолуције са могу-
ћношћу великог зумирања, као и носач за четири ракетна наводе-
ћа пројектила „ваздух – земља“. 

Зашто су дронови постали тако доминантни и ефективни у 
употреби оружаних снага САД? Развој и употреба дронова у бор-
беним операцијама подстакнути су и практичним војним разлози-
ма као што су однос цене и корисности, аутоматизам у извршава-
њу задатака и непостојање ризика по живот оператера. Сва три ра-
злога иду у прилог даљем развоју и употреби дронова у борбеним 
операцијама. Анализе министарства одбране САД закључују да је 
модел дрона Рипер веома исплатив када се упореди цена система, 
с једне и ефикасност, са друге стране. Модел дрона Рипер кошта 
3,5 милиона америчких долара, модеран авион-ловац 150 милона, 
док бомбардер Би 2 (B-2) кошта 1,2 милијарде америчких долара. 
Дрон Рипер може у ваздушном простору константно да лети 48 
сати, док модеран авион-ловац без допуне горива може да лети са-
мо 2,5 сата. Рипер троши 350 литара горива по налету, док је код 
модерног ловца потрошња и до 10 тона по лету. 
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Дронови могу да обављају веома захтевне војне задатке у 
временском периоду и у временским условима који су за пилоте 
модерних авиона-ловаца недостижни. Ови квалитети су нарочито 
значајни приликом извођења противтерористичких операција у 
неприступачним и негостољубивим подручјима у којима припа-
дници терористичких група живе са локалном популацијом. У том 
окружењу дронови могу да комбинују технике осматрања и изви-
ђања са тактиком офанзивних удара по задатим метама. Наоружа-
ни дронови веома су практични системи за извођење противтеро-
ристичких операција из више разлога: 

• знатно су јефтинији него други алтернативни системи 
наоружања; 

• не постоји ризик по животе оператера који опслужују дрон, 
и 

• постоји могућност за сталну надоградњу и измену система. 
Почетком 2001. године чланови Националног савета за 

безбедност САД водили су расправу о могућности да ЦИА 
користи наоружани дрон систем Предатор. Тадашњи директор 
ЦИА, Џорџ Тенет, скептично је гледао на идеју да војни систем 
буде коришћен ван војног ланца командовања. Директор Тенет је 
инсистирао да током мирнодопског периода нико из ЦИА, 
укључујући и њега, не може бити овлашћен да употреби дрон у 
борбене сврхе (Tenet, 2007). 

Терористички напад 11. септембра је променио угао гледа-
ња на борбену употребу дронова. Неколико дана после напада ди-
ректор ЦИА известио је председника Буша и ратни кабинет у Ке-
мп Дејвиду о амбициозном плану употребе малих тимова, састав-
љених од оперативаца ЦИА и специјалних војних јединица, са за-
датком да збаце талибански режим у Авганистану и заробе или 
неутралишу вођство Ал Каиде. Нови систем наоружаног дрона, 
модел Предатор, у том плану представљао је срце противтерори-
стичких операција. Ова промена става директора ЦИА о борбеној 
употреби дронова условљена је радикално другачијим политичк-
им и безбедносним условима након терористичких напада у САД. 

Непосредно после терористичких напада 11. септембра 
ЦИА је добила „зелено светло“ за отпочињање реализације свог 
плана који се у основи састојао од циљаног одабира и неутралиса-
ња вођа Ал Каиде и талибанског режима. Одобрење за употребу 
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војних снага, ратификовано од стране Конгреса 14. септембра 
2001. године, омогућило је председнику САД да искористи „сву 
неопходну и одговарајућу силу“ против починилаца напада 11. се-
птембра. Председник Буш је тада потписао тајни меморандум ко-
јим овлашћује ЦИА да користи крајњу силу у борби против Ал-
Каиде и других терористичких мрежа током спровођења својих 
тајних акција широм света. Тиме се ЦИА вратила политици тајних 
смакнућа из периода пре 1976. године, када је председник Џералд 
Форд председничком директивом забранио ЦИА употребу крајње 
силе. 

У првим недељама операције „Ширење слободе“ ЦИА је 
користила дрон систем Предатор са задатком претраживања и ма-
пирања огромних пространстава Авганистана, проналажења мета 
за америчке стратешке бомбардере, борбених извиђања и обезбе-
ђивања ватрене подршке из ваздуха трупама на терену. Способно-
ст Предатора да константно и непосредно осматра мету напада, да 
слику у реалном времену доставља кориснику и да изводи ризич-
не летове у условима који су за пилоте авиона неизводљиви или 
сувише ризични, чини дронове заиста револуционарним системом 
наоружања. 

Током прве деценије XXI века програм употребе дронова у 
борбене сврхе напредовао је од осматрачких задатака и пружања 
ватрене подршке из ваздуха до координирајућих циљаних напада 
на вође терористичких група. Један од првих напада наоружаним 
дроном изван Авганистана извела је ЦИА 3. новембра 2002. 
године, а мета је био Абу Али ал-Нарети, вођа Ал Каиде у Јемену, 
који се сумњичи да је одговоран за напад на амерички ратни брод 
„Ју-Ес-Ес коул“ (USS COLE). Пентагон и ЦИА одбили су да коме-
нтаришу напад, али после два дана заменик министра одбране, 
Пол Волфовиц, рекао је у изјави за Си-Ен-Ен: „Веома успешна та-
ктичка операција“ (Wolfowitz, 2002). 

Бушова администрација је трпела међународне критике 
због коришћења дронова у борбене сврхе, али је тврдоглаво бра-
нила легалност њихове употребе. После прве деценије борбене 
употребе дронова јасно је да тактика циљаних напада на вође те-
рористичких група представља преседан и уједно прихватљиву 
противтерористичку тактику која ће се у будућности ширити и ра-
звијати. У периоду између 2002. и 2007. године употреба наоружа-
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них дронова представљала је мали део америчког глобалног рата 
против међународних терористичких организација. Ако се изузму 
Ирак и Авганистан, борбена употреба дронова није прелазила пет 
борбених напада на годишњем нивоу. Међутим, при крају другог 
Бушовог мандата долази до драматичних промена у обиму 
употребе дронова у борбене сврхе. Почетком 2008. године, када се 
рат у Ираку приводио крају, Бушова администрација је почела да 
усмерава своју пажњу на Авганистан и уједно започиње веће 
војне активности у Пакистану. 

Директор ЦИА је значајно утицао на председника Буша да 
одобри политику „иницијалних удара“, по којој су појединци по-
стајали легитимне мете наоружаних дронова уколико су својим 
активностима и(ли) учесталим појављивањем у срединама које су 
под контролом Ал Каиде доприносили реализацији њихових ци-
љева, чак и у случајевима када њихов идентитет није познат 
(Miller, 2011). Политика „иницијалних удара“ повећала је обим 
потенцијалних мета и број борбених удара дронова је са просечно 
једног месечно нарастао на осам борбених удара месечно у другој 
половини 2008. године. Програм борбене употребе дронова имао 
је тежиште на високо позиционираним појединцима Ал Каиде и 
талибанског режима као легитимним метама, али руководиоци 
ЦИА нису били убеђени да је то довољно да онемогуће деловање 
терористичких група. Основни циљ политике „иницијалних уда-
ра“ је слабљење и(ли) урушавање оперативних способности Ал 
Каиде неутралисањем њених оперативаца на терену и самим тим 
онемогућавање њеног даљег планирања и извођења терористич-
ких напада. 

Када је председник Обама започео свој први мандат јануа-
ра 2009. године, његова спољна политика одбацила је Бушову док-
трину која је оправдавала рат у Ираку. Међутим, Обама је био 
чврсто убеђен да проширивање дрон програма у извођењу проти-
втерористичких операција представља алтернативну стратегију за 
побољшање националне безбедности САД. Обама је у пракси са-
мо наставио имплементацију Бушове безбедносне политике при 
крају његовог другог мандата. Обамина политика употребе дроно-
ва за резултат је имала 294 борбена напада само у првом мандату, 
док је Бушова администрација у оба мандата реализовала само 46 
борбених напада дроновима (Bergen, 2013а). Оно што Обамину 
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администрацију разликује од претходне по питању политике упо-
требе дронова није квантитативне природе, већ покушај Беле куће 
да створи основ легитимности који ће бити у сагласју са међуна-
родним правом и националним интересима САД. 

 
Стратегијски аспекти борбене употребе дронова у 
противтерористичким операцијама САД 

 
Растућа производња дронова широм света достигла је им-

позантне размере у последњих десет година. Све распрострањени-
ја употреба дронова, нарочито у борбене сврхе, створила је низ 
стратегијски значајних питања у мултиполарном и све контровер-
знијем међународном безбедносном окружењу. 

У стратегијском контексту борбеној употреби дронова при-
даје се велики значај. Цена производње и физичка величина дро-
нова знатно су мањи од летелица са људским посадама. Дроном 
не управља појединац, већ га подржава сложен систем састављен 
од сензора, наоружања, земаљске контроле, сателитских веза и са-
ме летелице. Потребно особље за оперативно управљање дрон си-
стемом Предатор приликом извођења борбених задатака износи 
80 људи. Извиђачки дронови, на пример, веома су ефикасни јер 
поседују способност ниског лета, што их чини тешко уочљивим за 
радарске системе. 

Утицај дронова на економију такође има велики значај. 
Према истраживањима корпорације „Ранд“, предвиђа се, на свет-
ском нивоу, пораст у издвајању финансијских средстава за купо-
вину дронова, њихово даље усавршавање и истраживачки рад са 
6,6 милијарди америчких долара у 2013. години на преко 65 мили-
јарди америчких долара у 2020. години (Lynn, 2014). Упркос тре-
нутној доминацији САД у коришћењу дронова у војне сврхе, 
„Рандова“ пројекција показује пораст учешћа и остатка света у тр-
жишту дронова, јер тренутно више од 50 држава развија своје си-
стеме дронова. 

Наоружани дронови су корисни политичким одлучиоцима 
јер могу утицати на одлуке о ангажовању оружаних снага. Имају-
ћи ово у виду, дронови представљају пројекцију силе која држава-
ма даје капацитет (способност) да изведу нападе без директне опа-
сности по ангажовано људство и тиме спрече стварање отпора у 
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домаћој јавности. Према наводима Жаклине Хазелтон, борбена 
употреба дронова може се сматрати дефанзивном стратегијом: 
„Борбена употреба дронова спутава будуће терористичке нападе 
тиме што смањује наоружаним групама способност да их изводе и 
уједно кажњава организаторе напада против САД и њених интере-
са“ (Hazelton, 2013). Борбена употреба дронова такође побуђује 
сумњу и страх унутар терористичких група у вези са коначним 
успехoм и реализацијом њихових циљева. Један од стратегијских 
ефеката борбене употребе дронова је директна употреба ватрене 
силе у циљу уништавања вођа терористичких група који безбед-
носно угрожавају САД и њихове савезнике. 

Администрација Барака Обаме није била имуна на ефикас-
ност борбене употребе дронова. Политика употребе дронова у бо-
рби против тероризма имала је значајне импликације на безбед-
ност и на спољну политику САД. Администрација у Вашингтону 
одбијала је да јавно говори о кључним деловима програма борбе-
не употребе дронова, нарочито о улози и начинима ангажовања 
ЦИА. Основни циљ програма борбене употребе дронова од стране 
ЦИА је елиминисање оперативаца Ал Каиде и војних команданата 
талибанског режима. Током последње године Бушовог другог ма-
ндата у ватреним ударима дронова америчке војске убијени су 
Абу Лаит ал Либи, Ал Каидин гласноговорник, као и главноосум-
њичени планери бомбашког напада на америчке амбасаде у источ-
ној Африци 1998. године: Осама ал Кини и Шеик Ахмед Салим. 
Током Обаминог првог мандата у програму борбене употребе дро-
нова убијен је најстарији син Осаме бин Ладена, Сад бин Ладен, 
талибански терориста Баитула Месуд, одговоран за убиство паки-
станске премијерке Беназир Буто, као и Ал Каидин главни инстру-
ктор, Садам Хусеин ал Хусами, који је био планер самоубилачког 
напада на базу ЦИА у Косту у Авганистану. 

Новембра 2008. године тадашњи директор ЦИА, Мајкл Ха-
јден, о програму борбене употребе дронова каже: „Приморали смо 
их (Ал Каиду) да проведу више времена и утроше више материја-
лних ресурса на самопреживљавање и тиме их онемогућили макар 
и привремено да створе основе за следећи терористички напад на 
нас“. Шест месеци касније Хајденов наследник на месту директо-
ра ЦИА, Леон Панета, о истом програму каже: „Искрено, једини 
начин да се супротставимо или да спречимо вођство Ал Каиде у 
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планирању и извођењу нових терористичких напада јесте борбено 
ангажовање наоружаних дронова“ (Fox News, 2010). 

Борбена употреба дронова у елиминисању терористичких 
вођа има одређене последице. Прво, убијени терориста није једна-
ко вредан као заробљени терориста, док у његовој средини ствара-
мо слику мученика и потенцијално регрутујемо нове терористе. 
Друго, иако амерички борбени дронови поседују импресивне ка-
рактеристике надгледања и детектовања задатих мета, обавештај-
ни подаци на које се они ослањају и уводе у акцију нису увек по-
уздани. Многи борбени удари Предатора планирани су на основу 
информација локалних сарадника који имају своју скривену аге-
нду. Најчешће су такви напади дронова за последицу имали и 
смрт невиних цивила. Према извештајима пакистанске централне 
обавештајне службе ИСИ, у 123 борбена напада дронова на севе-
розападу Пакистана у периоду од јануара 2004. до марта 2010. Го-
дине погинуло је 1.285 људи, од тога су 365 били цивили. „Њујорк 
тајмс“ децембра 2009. године у чланку посвећеном употреби дро-
нова у противтерористичким операцијама наводи: „Сваки погину-
ли неборац у нападима дронова представља мученика у породици, 
нову жељу за осветом и све више регрута за милитантне покрете 
који експоненцијално расту како расту борбени удари дронова“ 
(Shane, 2009). У исто време, неутралисање терористичких лидера 
не представља увек коначно решење, посебно имајући у виду ће-
лијску структуру данашњих терористичких група. На пример, 
након убиства Абу Мусаб ал Заркавија у Ираку, Ал Каиди је тре-
бало само 11 дана да устоличи новог вођу за свој огранак у Ираку 
и настави своје оперативно деловање. Треће, постоје докази да су 
Талибани и Ал Каида врло брзо искористили борбене ударе у про-
пагандне сврхе. Ал Каида је тако свој самоубилачки напад на базу 
ЦИА у Косту у Авганистану у децембру 2009. назвала актом осве-
те за смрт својих припадника приликом напада дрона у Пакиста-
ну. Недуго затим организатор Ал Каидиног напада у Косту убијен 
је у дрон нападу марта 2010. године. 

Због свих ових разлога амерички дрон програм је изазвао 
још већи гнев и анти-америчко расположење у пакистанској јавно-
сти. Према истраживањима Галупа у Пакистану из јула 2009. Го-
дине, само 6% Пакистанаца подржава борбену употребу дронова 
на својој територији, док 71% има негативан став према било как-
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вој употреби дронова у Пакистану од стране САД. Представници 
власти у Пакистану тајно пружају логистичку и обавештајну подр-
шку америчком дрон програму у Пакистану, али у јавним иступи-
ма њихова реторика је критичка и осуђујућа. Бивши председник 
Пакистана Зардари је један од присталица борбених удара дроно-
ва. У једном тајном извештају америчке администрације, који је 
обелоданио „Викиликс“, открива се да је у разговору тадашњег 
председника Зардарија и једног високог америчког званичника по-
водом дрон програма Зардари рекао: „Убиjте терористичке вође. 
Колатерална штета забрињава вас Американце, мене она уопште 
не дотиче“ (Bergen, 2013б). 

Свака тактика у противтерористичким операцијама, било 
да она укључује специјалне јединице, борбену авијацију, обаве-
штајне службе или наоружане дронове, има своју стратегијску 
вредност. Једна од очигледних предности тактике употребе наору-
жаних дронова над тактикама употребе других борбених форма-
ција и(ли) система јесте непостојање безбедносног ризика по љу-
дство које га опслужује. Аргумент председника Обаме да „посту-
пање са осумњиченима у логору Гвантанамо постаје једно од гла-
вних оруђа за Ал Каидино регрутовање“ може се такође примени-
ти и на његову политику борбене употребе дронова, нарочито од 
стране ЦИА. 

Америчка администрација и заступници политике борбене 
употребе дронова потенцирају прецизност ватрених удара, као и 
ефикасност дронова у борби против тероризма, чиме смањују или 
неутралишу оперативну способност терориста и тиме доприносе 
безбедности САД. Један од пронађених докумената после опера-
ције неутралисања Осаме бин Ладена у Аботабаду садржи упут-
ства за извођење терористичких операција и међусобну комуника-
цију која у обзир узима све потребне модификације за парирање 
извиђачким и наоружаним дроновима (Benson, 2012). Међутим, с 
друге стране се критикују тврдње америчке администрације о пре-
цизности и ефикасности ватрених удара дронова. На основу до-
ступних јавних података који се односе на борбену употребу дро-
нова и њихов утицај на националну безбедност САД не види се 
јасна и директна корелација. Стратешки је значајно из више ра-
злога да тврдње америчке администрације о прецизности и ефика-
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сности борбене употребе дронова у неутралисању терориста буду 
предмет подробног испитивања. 

Први разлог односи се на степен прецизности ватрених 
удара дронова. Веома битна чињеница је то да прецизност ватре-
них удара дронова у основи зависи од прецизности обавештајних 
података који се односе на циљану мету. Та врста обавештајних 
података веома често је подложна преиспитивању. Војни аналити-
чар Том Јунод у свом чланку у часопису „Пратилац“ (Escort) наво-
ди: „Политички одлучиоци који одлучују о борбеној употреби 
дронова добијају информације обавештајним каналима а да при 
томе не знају колико су поуздани и из којих извора потичу. Обаве-
штајне структуре имају своје критеријуме за одабир информација, 
али политички одлучиоци нису упознати са процесом селекције 
обавештајних података“ (Junod, 2012). Одлуке о циљаном 
неутралисању наоружаним дроновима базирају се првенствено на 
информацијама добијеним од локалних сарадника са терена. До-
ступне информације о борбеној употреби америчких дронова у 
Авганистану и Ираку дају разлоге за забринутост о поузданости 
обавештајних података које локални сарадници пружају у циљу 
реализације ватрених удара по терористима. На пример, априла 
2011. године америчке снаге су на основу података локалног сара-
дника извршиле борбени напад дроном и том приликом усмртиле 
два америчка војника у Авганистану (Miklaszewski, 2011). У Авга-
нистану и Ираку постоје документовани случајеви локалних 
сарадника који своју позицију користе опортунистички, односно 
давањем нетачних информација желе да искористе борбене на-
паде дронова у племенске, религијске, политичке или једноставно 
у личне сврхе да би омогућили добијање новчане награде. Приме-
ра ради, у америчкој бази Гвантанамо 86% притворених осумњи-
чених терориста предале су америчким снагама локалне снаге или 
појединци на основу расписане новчане награде коалиционих 
снага. Новчана награда за предатог „осумњиченог терористу“ на 
основу исказа сељана из Авганистана и Пакистана довољна је да 
за цео живот збрине читаве породице (ACLU, 2012). Годинама је 
америчка администрација притворенике у бази Гвантанамо квали-
фиковала као „најгоре од најгорих“. Класификовани као „неприја-
тељски борци“, притвореници су остајали у заточеништву година-
ма и веома често без оптужнице. Од укупно 779 притвореника у 
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Гвантанаму 2002. године, 603 су ослобођена. Према процени аме-
ричке администрације, 92% притвореника у Гвантанаму никад ни-
су били борци Ал Каиде. Одлуке о неутралисању терориста нао-
ружаним дроновима председник САД доноси на основу истих 
обавештајних извора на основу којих су притварани осумњичени 
терористи у бази Гвантанамо. Такође, све чешћи извештаји Мини-
старства одбране у којима се неутралисање високо позиционира-
них припадника терористичких група или организација реализује 
из неколико борбених напада дроном, у различитим временским 
периодима, подрива позитиван став о поузданости обавештајних 
података. На пример, америчка администрација прогласила је мр-
твим јануара 2009. године и поново септембра исте године, Ал 
Каидиног вођу паравојних формација у Пакистану, Иљаса Кашми-
рија. Иста особа је у октобру 2009. године дала интервју пакиста-
нском новинару Салиму Шазаду за новине „Време Азије“ 
(Shahzad, 2009). Амерички новинар истраживач Мајкл Хејстингс 
је такође пратио вишеструке покушаје САД да борбеним ударима 
дронова неутралишу лидера пакистанских Талибана, Баитулу 
Месуда. Први неуспешни напад, према сведочењима активиста 
групе за људска права, усмртио је 35 цивила, док је у другом напа-
ду, према сведочењу новинара, погинуло 45 цивила. Било је по-
требно још 14 борбених напада дроновима током наредних 14 ме-
сеци и 241 погинули цивил да се неутралише талибански вођа у 
Пакистану (Hastings, 2012). 

Други разлог за испитивање ефикасности борбене употребе 
дронова односи се на циљане мете. Највећи део њих чине ниско 
позиционирани припадници Ал Каиде и талибанског режима, који 
не представљају директну претњу по безбедност САД. У извешта-
ју Беле куће за 2011. годину о борбеној употреби дронова конста-
нтовано је да су најчешће мете били ниско позиционирани припа-
дници терористичких група. У извештају невладине организације 
Нова америчка фондација из септембра 2012. године наводи се да 
је само 49 високо позиционираних терористичких лидера неутра-
лисано у ватреним ударима дронова, што чини само 2% циљаних 
мета. Све остале мете су ниско позиционирани борци – терористи 
(Bergen, 2012). Америчка војска и ЦИА у својим извештајима о 
борбеној употреби дронова наводе да се све жртве мушког пола 
сматрају терористима, без иједног поузданог доказа (Becker, 
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2012). Другим речима, тврдње у извештајима да су дронови не-
утралисали на стотине ниско позиционираних терориста могу по-
служити као покриће за сва убиства невиних цивила. 

Трећи разлог повезан је са преиспитивањем ефикасности 
стратегије „обезглављивања“, односно циљаног неутралисања 
главних вођа терористичких и милитантних група ради њиховог 
урушавања и дезинтегрисања. Терористичке организације су аги-
лне и флексибилне структуре. Бивши директор Националне обаве-
штајне агенције, Денис Блер, објашњава (не)ефикасност борбене 
употреба дронова: „Ал Каидини припадници који су неутралисани 
наоружаним дроновима биће замењени новим припадницима. 
Структура терористичких група је таква да омогућава њено пре-
живљавање, као и даље планирање, финансирање и обуку поједи-
наца и тимова за убијање Американаца“ (Blair, 2011). 

Четврти разлог односи се на дрон програм који ће у одре-
ђеној мери спречити организовање терористичких група у подру-
чјима где се дронови употребљавају и допринети дислокацији те-
рориста у подручја која нису под надзором дронова. Даглас Лут, 
Обамин бивши главни саветник за Авганистан и Пакистан, тврди: 
„Мислим да амерички дрон програм благо утиче на рад Ал Каиде 
и њој сродних група“ (Woodward, 2010). Амерички дрон програм 
је сконцентрисан на пакистански регион Вазиристана и неки од 
Ал Каидиних и талибанских вођа су се преселили у друге делове 
Пакистана, где су наставили да оперативно раде. Осама бин Ладен 
је пронађен у пакистанском војном граду Аботабаду, организатор 
9/11 Калед шеик Мухамед ухваћен је у Равалапиндију, пакиста-
нском граду у коме је смештен генералштаб пакистанске војске, 
док се Мула Омар, талибански вођа, крио у Карачију до 2013. Го-
дине, када је умро од турбекулозе. 

 
Уместо закључка: Будућност дрон програма 

 
Динамика модерног ратовања, нарочито на пољу хибрид-

них ратова, учинила је да дронови постану део ратне реалности 
иако је њихова борбена употреба контроверзна. Америчка адми-
нистрација и војска коришћење дронова у ратним сукобима виде 
као наоружање које ће се у будућности све више користити и ра-
звијати. Према извештају конгресне буџетске канцеларије, који је 



Борбена употреба дронова у противтерористичким операцијама САД 

 

186                                                                      BEZBEDNOST  3/2016                                                                            

објављен 2015. године, Министарство одбране САД планира да 
купи 730 нових дронова у периоду између 2015. и 2025. године 
(U.S. Congress, 2015). Наоружани дронови који су тренутно у упо-
треби америчке војске користе се у сукобима ниског интензитета 
широм северне и источне Африке, Блиског Истока и централне 
Азије из преко 60 војних база. Наоружани дронови војним једини-
цама током извођења противтерористичких операција омогућавају 
значајне предности. Једна од њих је могућност надгледања терена 
и извођење офанзивних напада у противтерористичким операција-
ма без слања трупа на терен. Такође, дронови омогућавају војним 
руководиоцима на терену да доносе брзе одлуке и контролишу 
већи простор борбених дејстава. 

У расправама о употреби дронова у противтерористичким 
операцијама у знатној мери се користе погрешни и неодређени по-
јмови. Критичари употребе дронова у борбене сврхе веома често 
одређују дрон програм као нелегалан, неморалан и неправедан. 
Неодрживо је, на пример, са становишта ратне етике и морала да 
се неки систем наоружања окарактерише као нелегалан у једном 
контексту а као легалан у другом, у зависности од тога где се ње-
гов руковалац налази. Слично томе, аргументи који указују на то 
да су дронови фундаментално јединствен систем оружја превиђају 
сличност са другим системима за даљинско управљање, као и са 
авионима ратног ваздухопловства. Чак је и термин дрон погрешан 
јер указује на одсуство људског елемента. Дронови имају своје 
пилоте, само се не налазе у њима. Пилоти дронова имају исти 
степен контроле као и пилоти авиона ратног ваздухопловства и ге-
нерално имају бољу ситуациону прегледност и знатно мање сме-
тње при извођењу ватрених удара него пилоти ратних авиона. 

Дрон систем је само један од неколико система које амери-
чка администрација има на располагању у борби против међуна-
родног тероризма. Дрон систем се не користи независно од других 
оружаних система и средстава. Чак и у случајевима високо ко-
нспиративних операција ЦИА, дрон не може да замени конспира-
тивни рад оперативца на терену. Уколико се из расправа о против-
терористичкој политици и ужасима ратних сукоба уклоне емоти-
вни елементи који се вежу за дрон програм, прави се важан корак 
ка креирању објективнијег дијалога о крајње контроверзном пита-
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њу међународне безбедности. Објективан и свеобухватан приступ 
расправи о дрон програму није само могућ, већ је и неопходан. 

Политички одлучиоци у САД, поред моралног аспекта, мо-
рају исцрпно да анализирају и све међународноправне импликаци-
је дрон програма. Иако је америчка спољна политика председни-
чким актом Џералда Форда из 1976. године званично напустила 
програме неутралисања појединаца по политичкој основи ван 
територије САД, законске основе дрон програма највећим делом 
су прошле незапажено од стране америчке јавности. Ако САД те-
же да буду кооперативан члан међународне заједнице, онда аме-
ричка администрација мора бити у стању да уподоби дрон про-
грам стандардима међународног права. 

Проблем који привлачи више пажње него законске импли-
кације јесу цивилне жртве које настају борбеном употребом нао-
ружаних дронова. Значајан број безбедносних стручњака сматра 
да борбени напади дронова чине више штете него користи, али 
чињеница је да не постоје чврсти докази и истраживања који по-
ткрепљују наведену тврдњу. Обавештајна заједница САД, заједно 
са Министарством одбране, мора да спроведе циљану анализу бо-
рбених удара дронова који су за последицу имали цивилне жртве. 
Анализа мора пронаћи одговоре на питања да ли борбени удари 
дронова радикализују локално становништво и, ако је одговор 
потврдан, у којој мери. 

Утицај који ће наоружани дронови имати на будуће вођење 
ратних сукоба зависиће првенствено од технолошких иновација 
на пољу роботике, телекомуникација, наоружања и оптоелектро-
нских средстава. У будућности, наоружани дронови наставиће да 
служе као саставни део система којим људи управљају, а не као 
њихова замена. Технолошке иновације и њихова примена у војне 
сврхе могу водити ка милитаризацији спољне политике и непотре-
бним насилним сукобима. С обзиром на садашњи темпо унапређи-
вања технолошких иновација дрон система, политички одлучиоци 
морају дати одређена решења и одговоре већ сада да би се 
спречила инкомпатибилност технолошког прогреса, с једне стра-
не, и стратешких и међународноправних услова примене дрон 
система, с друге стране. 
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Combat engagement of Drones in USA  

Counterterrorist Operations 
 

Abstract: The growing reliance on unmanned aerial vehicle or 
“drone” strikes in the US counterterrorism operation has made them 
the tactical centerpiece in confronting an increasingly decentralized 
and metastasizing threat from international terrorist organization. 
Drone strikes act as a force multiplier for the military and intelligence 
community, providing them with an ability to quickly locate and 
decisively engage terrorist networks on a global scale, effectively 
weaken development in key regions, eroding operational capabilities, 
and denying them safe haven. They have allowed the US to project 
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significant military power into hospitable regions, and avoid the need 
to commit significant military resources on the ground.  

The growing prominence of drone-strike operations has not 
come without price. Profound legal and strategic questions have been 
raised regarding the nature of drone strike operations, including 
accusations of extra-judiciary executions, violation of international 
humanitarian law, circumventing the right to due process, and 
mounting civilian causalities. 

The US must focus on increasing the visibility of drone strike 
operations, by clearly defining their mission and objectives, as well as 
by requiring a stricter criterion for drone strike deployment. 
Incorporating these elements into existing US counterterrorism 
operations can help to mitigate the negative impact of US drone 
strikes, while further bolstering its positive impact in combating 
terrorist networks.   

Keywords: drone, targeting assassination, counterterrorist 
operations. 
 
  


