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МОГУЋНОСТ УПОТРЕБЕ ДРОНОВА У ЗАШТИТИ КОПНЕНЕ 

ЗОНЕ БЕЗБЕДНОСТИ 
Марко Радовановић1 Александар Милић 2 Аца Ранђеловић 3 

Резиме: Експанзија развоја наоружања и војне опреме условила је и развој беспилотних летелица, чија 

употреба почела крајем ХХ века. Дронови имају широк дијапазон могућности те стога имају и 

неограничену употребу у систему одбране и безбедности, као и у комерцијалној употреби. Они чине 

неизоставан део у наоружању полицијских и војних јединица света, а њихова разноврсна употреба 

сврстала их је у најзначајнија борбена средства без којих је савремена операција незамислива. 

У раду је приказана могућност употребе дронова у контроли и заштити копнене зоне безбедност. 

Акценат је стављен на употребу дронова посебне намене, опремљених камерама високе резолуције и 

термовизијом у циљу мониторинга и контроле копнене зоне безбедности. Предност употребе дронова у 

контроли КЗБ у односу на физичку запштиту огледа се у брзини кретања, економичности, брзини и 

могућности маневра, повећаној заштити снага и смањењу ресурса. Закључак представља предлог 

имплементације дронова у систем заштите КЗБ у циљу повећања ефикасности јединица у мониторингу, 

контроли и заштити копнене зоне безбедности (у даљем КЗБ). 

Кључне речи: дрон, камера, термовизија, копнена зона безбедности, мониторинг, 

THE POSSIBILITY OF USING DRONS IN THE PROTECTION OF THE 

LAND SECURITY ZONE 

Abstract: The expansions of arming police and military equipment casued development of unmanned aircraft 

vehicles which use had begun at the end of the 20th century. Drones have a wide range of capabilities and 

therefore have unlimited use in defense and security, as well as in commercial use. They form an indispensable  

part in arming and military units in the world, and their various use have classified them as the most important 

combat means without which modern operation is unthinkable.  

Possibilities of using drones in the the land safety zone control and protection are presented and explained in this 

paper. Emphasis is placed on the use of special purpose drones equipped with high – resolution cameras and 

thermal imaging to monitor and control the land safety zone. The advantage of using drones in LSZ control over 

physical protection is reflected in speed of movement, economy, speed and maneuverability, incrased protection 

of forces and reduced resources. The conclusion is a suggestion for the implementation of drones in the LSZ 

protection system in order to incrase the efficiency of units in monitoring, control and protection of the land 

safety zone. 

Key words: drons, camera, thermovision, land security zone, monitoring  

1. УВОД   

Убрзани развој наоружања и војне опреме довео је експанзије у развоју 

беспилотних летелица - дронова, чија је првобитна намена била за употрeбу у области 

безбедности. Данас беспилотне летелице имају широк дијапазон примене у свим 

сферама друштва, па тако и у области одбране, заштите и безбедности. 

Појам дрон има широко значење, под тим појмом подразумевају се све беспилотне 

летелице – UAV (Unmanned Aircraft Vehicle) без обзира да ли се њима даљински 
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управља upravlja RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) или су то летелице које 

поседују утврђен ниво аутономности. Реч дрон има идентично значење као и 

скраћеница – UAV (Unmanned Aircraft Vehicle), која представља ситезу беспилотне 

летелице и уређаја неопходних за контролу и управљање њоме. (Милић et al., 2019: 

124) 

Појавом и развојем мултикоптера, отпочела је масовна примена дронова у 

комерцијалне сврхе, али и даље је остала њихова запажена примена у систему 

безбедности. Развој индустрије дронова отворио је врата многобројним иновацијама и 

усклађивању дронова потребама обичног човека. (Стевановић и остали, 2019: 134) 

Тржиште беспилотних летелица (дронова), значајно се шири, што води ка потреби  

преиспитивања постојећих прописа с циљем пружања изведивих решења за сигурно и 

безбедно управљање малим беспилотним летелицама у ваздушном простору у урбаној 

средини. (Jože Hebar et al. 2019, 193) Дрон (мултикоптер) представља модел беспилотне 

летелице једноставне конструкције, коју одликују: мале димензије и маса, мали мотори, 

управљање се реализује путем даљинске конзоле, аутономија је од неколико сати.   

Широк спектар могућности дронова обезбеђује употербу дронова за снимање, 

надгледање и праћење, а наведене функције отварају могућност примене дронова у 

заштити државне границе Републике Србије. (Стевановић и остали, 2019: 140= Такође, 

примена дронова је могућа и у мониторингу и заштити Копнене зоне безбедности 

(КЗБ), чијом би се применом у значајној мери повећала ефикасност јединици у 

обезбеђењу и заштити КЗБ.  

2. КАРАКТЕРИСТИКЕ ДРОНОВА 

Беспилотне летелице (дронови) су на почетку развоја коришћене у посматрачким 

мисијама због могућности приказа слике у реалном времену. Данас се дронови користе 

у различитим делатностима. (Rangoa, 2009: 11) Параметри који утичу на намену и 

могућност употребе дронова у КЗБ су: врста крила (фиксна или ротирајућа), ниво 

аутономије, димензије и маса, извор енергије (керозин, ћелије батерија, горивне ћелије 

и соларне ћелије), додатно корисно оптерећење дрона (камере, микрофони, различите 

врсте сензора, наоружање), домет, висина лета. (Agbeyangi 2016: 34) 

У зависности од врсте крила које дронови поседују зависе и маневарске 

способности истих. У копненој зони безбедности простор је у највећој мери пошумљен 

уз постојање непокривеног простора, за могуће слетања дронова са крилима. Врста 

крила остварује непосредан утицај на маневарске способности дронова, те су за потребе 

снимања и мониторинга погоднији дронови са ротирајућим крилима, због својих 

полетно слетних могућности и карактеристика. 

Ниво аутонимије може да се разликује од потпуног аутономног рада до пуне 

контроле од стране удаљеног оператора. Разлика у концепту аутономије је разлика 

између аутоматских и аутономних система. (Chang 2017: 6768)   

Димензије и маса имају непосредан утицај на могућност коришћења дронова у 

копненој зони безбедности. Дронови великих димензија су непрактични и неефикасни 

за снимање и праћење у КЗБ због велике пошумљености и испресецаности терена 

водосливницама и вододелницама, где су путеви малих димензија често покривени 

високим дрвећем, чиме се ограничава оптичка видљивост са дроном. 
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Извор енергије представља једну веома сложену карактеристику. Постоје четири 

извора енергије и то: традиционално гориво авиона (керозин, ћелије батерија, горивне 

ћелије и соларне ћелије). 

Додатно корисно оптерећење дронова представља додатну опрему која се поставља 

на дрон, на основу чега се дефинише и намена дрона. Ограничење представљају њихове 

димензије и маса. За потребе мониторинга и контроле КЗБ потребно је да дронови буду 

опремљени различитим врстама камера и сензора, чиме додатна опрема остварује 

непосредан утицај на саму употребу дронова у КЗБ. (Милић и остали, 2019: 126) 

Највећи проблем при употреби дронова у надгледању и контроли КЗБ представља 

немогућност комуникације са истима на већим даљинама. За решење овог проблема у 

току је развој два нова принципа: комуникација са дроновима преко брзо-покретних 

платформи или комуникација са дроновима употребом дронова као релејних 

(мобилних) станица.  

У овом делу рада приказане су тактичко-техничке карактеристике одређених 

дронова намењених за комерцијалну употребу као могућих решења за увођење у 

оперативну употребу у Војску Србије. 

Дрон Dji mavic 2 enterprise dual (https://www.dji.com/ приступ дана 15.11.2019.) 

(слика 1), представља дрон кинеске производње, својим карактеристикама намењен је 

за комерцијалну употребу, уз могућност примене у војсци и полицији. Одређене 

карактеристике овог дрона приказане су у табели 1.  

Поседује вишесмерни) сензор детекције препрека који му омогућава безбедно 

летење на свим висинама. Мале димензије, одличне летне карактеристике са 

аутономијом лета од 31 минут, максималном брзином 72 km/h и максималном даљином 

лета од 5 km и одличном камером и термовизијом (слика 2) представља један од 

кандидата за увођење у оперативну употребу Војске Србије.  

 

 

Слика 1- Dji mavic 2 enterprise dual 

 

Овај дрон поседује M2ED Thermal Camera, са сензором Uncooled Vox 

Microbolometer који му даје могућност стварања фотографија у резолуцији 640 х 380 

пиксела, и видео записа 640х 360 пиксела (слика 2).  

https://www.dji.com/
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Слика 2- M2ED Thermal Camera 

 

Камера M2ED Visual Camera са својим карактеристикама омогућава прављање 

фотографија високе резолуција са великих удаљености, чиме се сврстава у ред водећих 

комерцијалних дронова за сликање и снимање. Може правити слике у резолуцији 4056 

х 3040, а видео записе у 4К Ultra HD резолуцији 3840 х 2160. Dji mavic 2 enterprise dual 

опремљен је 2х оптичким и 3х дигиталним зумом са CMOS сензором од 12 МР, што му 

омогућава снимање и сликање са велике удаљености. Уређај има GPS временско 

обележавање, бележи време и датум снимања слике, са кординатама тако да се може 

користити за пренос података у реалном времену. 

Dji Phantom 4 Pro + (слика 3) ИЗВОРЕ УБАЦИ У ФУНСОТУ КАО НА ПРВОМ 

ПРИМЕРУ (https://www.dji.com/phantom-4-pro, приступ дана 15.11.2019.) представља 

дрон који се користи у комерцијалне сврхе са 4К камером са 20 МР. Поседује сензоре 

за избегавање препрека, који му омогућава безбедно летење. Има троосну 

стабилизовану камеру са 1'' 20 МР CMOS сензором. Користи пет смерних сензора за 

избегавање препрека. Постоји могућност управљања дроном са два одвојена даљинска 

управљача. Могућност преноса видеа је до 7 km. Прва верзија овог дрона је била је 

једна од најпродаванијих на свету. Карактеристике дрона приказане су у табели 1. 

Користи унапређени ActiveTrack режим за препознавање објеката (лица, објеката, 

возила) чиме се може дати команда дрону да лети непосредно изнад објекта. 

 

 

Слика 3 - Dji Phantom 4 Pro + 

 

https://www.dji.com/phantom-4-pro
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FIMI X8 SE ИЗВОРЕ УБАЦИ У ФУНСОТУ КАО НА ПРВОМ ПРИМЕРУ 

(https://www.fimi.com/fimi-x8-se.html, приступ дана 15.11.2019) (слика 4) представља 

дрон кинеске компаније који је нашао широку примену у комерцијалне сврх, због 

својих одличних карактеристика и ниске цене. Камера коју поседује са 12 МР и 

максималном величином слике од 4000 х 3000 пиксела, представља могућност 

прављења квалитетних фотографија са великих даљина. Такође поседује функцију 

праћења лика до максималне даљине од 5 км. Карактеристике FIMI X8 SE приказане су 

у табели 1. 

 

Слика 4 - FIMI X8 SE 

 

Табела 1 – Карактеристике дронова 

Назив дрона 
Dji Mavic 2 Enterprise 

Dual 

DJI Dron Phantom 4 

PRO V.2 
FIMI X8 SE 

распон крила 322х242х140 mm 403х352х226 mm 204х106х73 mm 

дијагонала 354 mm 350 mm  372 mm 

маса 900 g 1388 g 790 g 

аутономија лета 31 мин 30 мин 33 мин 

батерија LiPo 3850 mAh LiPo 4S 5870 mAh LiPo 4500 mAh 

брзина лета 72 km/h 55 km/h 50 km/h 

домет 8 km 7 km 5 km 

максимална висина 

лета 
6000 m 6000 m 500 m 

GPS упис података GPS/GLONASS GPS/GLONASS GPS/GLONASS 

карактеристике 

камере 

2х оптички зум 3х 

дигитални зум CMOS 

сензор 1/2,3 '' 12 МР 

1'' CMOS          20 MP 

3х дигитални зум 

1/2,3'' 12 МР Sony 

IMX378 сензор 

карактеристике 

видеа 
4к видео запис 30 f/s 4к видео запис 60 f/s 4к видео запис 30 f/s 

интерна/екстерна 

меморија 
24 GB/128 GB 0/64 GB 0/64 GB 

цена 2 355 eur 1 915 eur 475 eur 

макс отпорност на 

брзину ветра 
29-38 km/h 27 km/h 50 km/h 

радна фрекфенција 
2.400 - 2.4835 GHz                  

5.725 - 5.850 GHz 
2.400 - 2.483 GHz 5,8 GHz 

https://www.fimi.com/fimi-x8-se.html
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3. УПОТРЕБА ДРОНОВА У КОПНЕНОЈ ЗОНИ БЕЗБЕДНОСТИ 

Да би се успешно анализирала употреба дронова у КЗБ неопходно је сагледати 

карактеристике КЗБ (рељефа и објеката инфраструктуре), који посредно или 

непосредно утичу на употребу дронова у КЗБ, као и правну регулативу којом је њихова 

употреба условљена. Такође је потребно сагледати тактичко -  техничке карактеристике 

комерцијалних дронова као могућих решења у избору најповољније алтернативе за 

увођење у оперативну употребу у Војску Србије, чиме би се повећала ефикасност 

јединица у реализацији мисија и задатака.  

Војно техничким споразумом  између КФОР-а и влада СР Југославије и  Републике 

Србије) (https://www.srbija.gov.rs/kosovo-metohija/?id=19947 приступ дана 14.11.2019) 

дефинисана је и установљена Зона ваздушне безбедности (ЗВБ) и Зона копнене 

безбедности (КЗБ) која представља зону од 5 км, која се протеже изван граница 

покрајине Косова и Метохије (у даљем КиМ) унутар осталог дела СРЈ. Она укључује 

територију у оквиру те зоне од 5 км. (Симовић М., et al. 2004: 193) 

У КЗБ постоји одређени број војних и полицијских објеката, са којих се реализује 

контрола и заштита унутар копнене зоне безбедности. Ти објекти се међусобно налазе 

на различитим удаљеностима. Припадници војске и полиције комбинованим патролама 

(патроле на моторним возилима и пешачке патроле) контролишу простор ширине 402 

km и дубине до 5 km од административне линије са КиМ, где је укупна површина КЗБ 

2010 km2, а број објеката је 24 (Симовић, 2017: 278). Значајно би се подигла ефикасност 

јединица у КЗБ када би у свом саставу поседовали дронове, због њиховог широког 

спектра дејства. 

У савременим оружаним сукобима све је већа заступљеност употребе дронова. 

(Milić et al., 2018: 54). У зависности од платформе, намене и практичне употребе 

разликују се дронови по својим карактеристикама. (Krijnen  et al., 2014) Захтеви у 

заштити копнене зоне безбедности намећу употребу савременог наоружања и војне 

опреме. Употребом дронова са различитим врстама додатне опреме, постиже се већа 

ефикасност и ефективност у контроли и заштити копнене зоне безбедности.  

Могућности које пружају дронови током употребе у КЗБ су многоструки и 

разнолики. У овом делу рада анализиране су могућности комерцијалних дронова: Dji 

Mavic 2 Enterprise Dual, Dji Phantom 4 Pro V.2 и Fimi X8 SE, као могућих повољних 

решења за увођење у наоружање копнене војске. Наведени дронови имаји домет од 5 до 

8 km, што представља ваздушном линијом дужину просечне пешачке патроле у 

копненој зони безбедности. Њиховом применом могуће је контролисати 30 до 50 km2 

територије, чиме остварују предност у односу на пешачку патролу која може 

контролисати до 10 км2.  

Једна од предности је мобилност у зони контроле, што остварују својом брзином 

кретања 50 - 75 km/h. Просечна брзина кретања пешачке патроле на неравном 

земљишту је 2 - 4 km/h. Знатна разлика у брзини кретања даје значајну предност 

употреби дронова, јер у случају појаве одређеног догађаја време уочавања је много 

краће употребом дронова, а самим тим и време реаговања се смањује. Употребом 

камера високе резолуције, могуће је снимати са безбедне удаљености уз директан 

пренос видео записа и до 8 km удаљености. 

Опција ActiveTrack, омогућава препознавање објеката, аутомобила, људи, а 

активирањем опције Track, дрон почиње праћење задатог објекта летећи изнад објекта 

на безбедној удаљености. Уз повезивање на софтвер МУП РС, могуће је 

https://www.srbija.gov.rs/kosovo-metohija/?id=19947%20приступ
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идентификовати лица која се неовлашћено налазе у КЗБ, чиме се значајно смањује 

време идентификације лица у КЗБ, у односу на досадашњу процедуру. Дрон може 

пратити возила која се крећу до 75 km/h, док пешачка патрола нема ту могућност. 

Анализирани дронови поседују и GPS упис података, што омогућава стално праћење 

кордината дрона и кордината осматраног објекта у реалном времену. 

Маневар покретом дроновима омогућава премештање са тачке А на тачку Б у 

кратком временском интервалу, чак и када је размак између тачака неколико 

километара, док пешачка патрола нема ту могућност због своје мале брзине кретања. У 

лошим временским условима, када је отежано кретање патроле и када се њихова брзина 

смањује, дронови задржавају своје карактеристике и брзину лета, што им омогућава да 

у свим временским условима могу доћи на задату тачку.  

Употребом термалне камере и осматрањем у ноћним условима и условима смањене 

видљивости значајно се повећава ефикасност дронова у контроли и заштити КЗБ у 

односу на људство у пешачкој патроли. Безбедност коју остварује употреба дронова 

представља једну од најзначајнијих предности употребе ових летелица у мониторингу и 

заштити територије, јер је тада коефицијент заштите људства на максималном нивоу.  

Употребом различитих могућности током извиђања, помоћу дронова, могуће је открити 

и скривено оружје код лица која се налазе на простору осматрања. 

Поред бројних предности и могућности примене комерцијалних дронова у 

мониторингу и заштити КЗБ, једна од мана ових летелица је аутономија лета. У другом 

делу рада, анализирана су три дрона која се користе у комерцијалне сврхе и њихова 

аутономија лета је око 30 минута. Анализирани су дронови малих димензија и мале 

масе, што знатно утиче на дужину лета, а анализирани дронови представљају једне од 

најбољих у својој категорији комерцијалне употребе. Чак ни аутономија лета од 30 мин 

не представља значајнији недостатак током употребе дрона у мониторингу и заштити 

КЗБ, јер је површина коју може да осматра и контролише у том временском интервалу 

значајна. 

Још један од значајнијих чинилаца за увођење дронова у оперативну употребу у 

Војску Србије и употребу у копненој зони безбедности представља и уштеда 

материјалних средстава и смањење људских ресурса ангажованих у КЗБ, што је у 

непосредној зависности са новчаним издацима. Цене анализираних дронова приказане 

су у табели 1., и представљају прихватљив однос цене и квалитета. Увођењем дронова у 

употребу у КЗБ омогућило би адекватну замену за 5 - 8 лица који се ангажују на 

задацима у КЗБ, што би директно утицало на смањење новчаних издатака за 

ангажовање људства у КЗБ. 

4. ЗАКЉУЧАК 

Дронови су своју експанзију доживели средином друге деценије 21. века, а њихов 

широк спектар могућности и ниска цена омогућили су им масовну употребу у 

комерцијалне сврхе. У раду је приказана могућност употребе цивилних дронова у 

мониторингу и заштити копнене зоне безбедност. Тежиште је на употреби 

комерцијалних дронова посебне намене, опремљених камерама високе резолуције и 

термовизијом у циљу мониторинга и контроле копнене зоне безбедности, чијом би се 

употребом могао унапредити степен извршавања задатака органа МУП-а и ВС. 

Предност употребе дронова у контроли КЗБ у односу на физичку запштиту огледа се у 

брзини кретања, економичности, брзини и могућности маневра, мобилности у зони 

операције, повећаној заштити снага и смањењу ресурса (људских и материјалних). 
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Један од најзначајнијих разлога разматрања цивилних верзија дронова јесте цена, 

могућност лакшег руковања, већа заступљеност на тржишту, као и могућност лакше 

куповине у односу на делове војне опреме. 

Закључак представља предлог имплементације дронова у систем заштите копнене 

зоне безбедности, као и целокупне границе Републике Србије у циљу повећања 

ефикасности јединица у мониторингу, контроли и заштити како копнене зоне 

безбедности, тако и целокупне државне границе. Наставак истраживања потребно је 

усмерити на компаративној анализи дронова, као могућих решења примене у ВС, са 

циљем изналажења најповољнијег и најефикаснијег решења које би се имплементирало 

у систем одбране и безбедности. 
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