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купан технолошки напредак и потпуно нове претње и про-
тивници у форми нелинеарности утицали су да модерно ра-

товање промени свој облик и форму у толикој мери да већина тео-
ретичара сматра да сведочимо револуционарним променама у ка-
рактеру рата.  

Развој информационих технологија има огроман утицај на мо-
дернизацију и трансформацију оружаних снага на Западу. Ради 
достизања квалитативно новог, вишег нивоа прецизности и веће 
брзине у извођењу војних операција, на почетку деведесетих годи-
на прошлог века многи сегменти оружаних снага САД су посебно 
опремљени модерном технологијом, која је базирана на информа-
ционим мрежама. Револуција у војним пословима и њена импле-
ментација у концепт мрежноцентричног ратовања постали су нови 
војностратешки модели за оружане снаге САД.  

Мрежноцентрично ратовање поставило је нове стандарде у во-
ђењу рата, ослањајући се на информациону супериорност. У овом 
раду сагледан је однос војне стратегије и њених начела према 
мрежноцентричном ратовању. 

Кључне речи: безбедност, војна стратегија, информација, ин-
формациона мрежа, САД 

Увод 
 

ештина вођења рата настала је кроз историју цивилизације, кроз при-
родну потребу људских заједница да оформе механизме одбране од на-

силног угрожавања. Та дисциплина развијала се поступно, како би успешно из-
учавала проблеме одбране који су се увећавали по мери нарастања и тран-
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сформације опасности које угрожавају опстанак друштва и државе. Данас се 
истраживањем проблема одбрамбене делатности тежишно бави корпус наука 
одбране у којем војна стратегија, као интердисциплинарна наука, поред истра-
живања стратегијске стварности, има и интегришућу улогу за друге научне ди-
сциплине које су укључене у изучавање система одбране.1 

Ма колико је технологија учинила своје, рат као друштвена појава мењала је фи-
зиономију, а циљеви су увек остајали исти ‒ нанети што више материјалних и људ-
ских губитака, користећи сва могућа дозвољена и недозвољена средства. Привред-
ни и материјални ресурси одређивали су и сам развој држава у процесу напретка 
научноистраживачких пројеката у домену наоружања и војне опреме. Доминантне 
државе у развоју нових достигнућа јесу САД, Руска Федерација, Кина и Индија. Сто-
га није изненађење што је мрежноцентрични рат, односно ратовање, као модел са-
времених борби, поникао управо на простору САД деведесетих година прошлог ве-
ка. Мрежноцентричне активности прво су се примениле у морнарици, а затим и у 
осталим родовима војске. Циљ је био да се развије сарадња, да информације буду 
доступне и да се користе мреже које се већ налазе у јединицама америчке војске. 
Мрежа је већ постала нови простор, односно информациони простор у којем ће се 
одвијати операције на стратешком нивоу, уз максимално коришћење инструмената 
моћи, почев од политичких, економских, војних и информатичких. 

Одређење стратегије 

Термин стратегија настаје у војсци, води порекло од грчких речи stratos ‒ вojскa 
и ago ‒ вoдити, а знaчи oсмaтрaњe нeприjaтeљa, кooрдинирaњe сoпствeних aк-
тивнoсти и трaжeњe нaчинa дa сe нaдмудри нeприjaтeљ. Разматра се као наука о 
вођењу војске, вештина ратовања или књига о вештини ратовања. У Војној енци-
клопедији стратегија се дефинише као „систем научних знања и вештина (теорија 
и пракса) о припремању и вођењу рата и употреби силе ради остваривања одре-
ђених војних, политичких или економских циљева.” Почетно значење стратегије се 
мењало у складу са са развојем друштва и сазнања о феномену друштвених суко-
ба. Од традиционалистичког схватања као науке о вођењу рата, стратегија је по-
стала знање и вештина највишег нивоа у одређеној друштвеној делатности. Изуча-
вање области људске стварности везане за рат, за припреме и вођење рата, при-
пало је делу стратегије којој је додат атрибут „војна”.  

У савременој литератури војна стратегија се поима као наука која изучава 
целокупну војну делатност, проналазећи у њој законитости које се могу приме-
нити у ратној пракси у условима одређене историјске епохе и условима под ко-
јима ће се остваривати будућа пракса, стварајући тако неопходну стратегијску 
теорију. У нашој научној и стручној војној литератури војна стратегија се посма-

                              
1 Станко Нишић, „Војна стратегија у систему одбране”, Војно дело, лето/2011, Београд, 2011, 
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тра као „вештина припреме и употребе војних средстава у миру и рату у оквиру 
интегралне одбране државе од свих облика оружаног угрожавања националних 
интереса и циљева”. Али, у скоро свим другим приступима војна стратегија (као 
елеменат стратегије државе) дефинише се као вештина и наука припреме и 
употребе оружаних снага нације да би се постигли циљеви националне полити-
ке, односно има улогу да војним методама (силом) и средствима оствари ци-
љеве које постави политика (стратегија) државе.2 

У дефинисању (војне) стратегије теоретичари на Западу најчешће су користи-
ли тумачење Клаузевица о рату, по којем је „рат продужење политике другим 
средствима”. У том смислу, најшире распрострањено и задржано одређење (вој-
не) стратегије јесте оно које је дао Лидл Харт, који каже да је „стратегија вештина 
употребе оружаних снага за постизање циљева које је поставила политика”.3 

Војна стратегија проучава рат у целини, његову физиономију и услове вођења 
оружане борбе; стратегијске проблеме изградње, припреме и употребе оружаних 
снага; војностратегијски положај земље; стратегијске проблеме мобилизације и стра-
тегијског развоја снага одбране; стратегијско руковођење оружаним снагама; систем 
логистичког обезбеђења оружаних снага у миру и рату; изучава минуле ратове, по-
себно стратегијски ниво војних операција, те оружане снаге и војну стратегију зема-
ља у окружењу, као и могуће савезнике и евентуалне противнике у будућем рату. 

Теорија и пракса војне стратегије 

Теорију војне стратегије сачињавају систематизована научна знања о цело-
купној стварности у сфери одбране која се односе како на припреме, тако и на 
реализовање одбрамбених стратегијских активности. Теорија војне стратегије 
садржи систем исказа о војној стратегијској стварности, који представљају гене-
рализовано искуство, као и искази нормативне теорије која је погодна за пред-
виђање будуће стварности. Међутим, стратегијско промишљање не сме да се 
заустави на статичкој стварности. Оно треба да се протеже и на динамичку, 
променљиву стварност, тежећи да открије каузалитет сукоба у будућности, као 
и методе вођења „рата у миру”. У том смислу вредно је разматрање домета но-
ве теорије војне стратегије постмодерне, која обележава информатичку епо-
ху. У новом информационом простору одигравају се главне стратешке опера-
ције, како обавештајног, тако и војног карактера, а такође и њихова медијска, 
дипломатска, економска и техничка подршка. У таквој свеобухватној информа-
ционој мрежи интегришу се и војска, обавештајне службе, новинарство, дипло-
матија, техничка открића, економски процеси и цивилно становништво.4  

                              
2 Станко Нишић, „ Војна стратегија у систему одбране”, Војно дело, лето/2011, Бео-

град, 2011, стр. 113. 
3 Митар Ковач, Историја ратне вештине 1920-2000, ВИЗ, Београд, 2000. године, стр. 384. 
4 Станко Нишић,: Војна стратегија у систему одбране, Војно дело, лето/2011, Београд, 

2011, 115. 
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Војностратегијска пракса испољава се као веома сложена друштвена по-
јава која обухвата целокупност активности војсковођа и оружаних састава у 
процесима припрема и вођења борбених дејстава стратегијског нивоа. За це-
ловито поимање војностратегијске праксе неопходно је разматрање каузалне 
повезаности и међузависности праксе оружане борбе и укупне ратне и војно-
стратегијске стварности. Ратна стварност се додатно компликује у условима ка-
да се нарушава директна комуникација у одлучивању између државника и стра-
тегијских војсковођа, као и између стратегијског, оперативног и тактичког нивоа 
руковођења борбеним дејствима. Такву усложњену ратну стварност и после-
дичну ратну праксу неопходно је анализирати и објаснити, чиме се даје допри-
нос теорији војне стратегије и других дисциплина наука одбране. То је нужно, 
тим пре што ће се и будућа ратна и уопште стратегијска стварност још више 
усложњавати, јер се повећава број субјеката који у њој учествују.5 

Тенденције развоја војне стратегије 

Досадашња теорија војне стратегије не садржи норме о припремама за бу-
дућу ратну стварност, односно не садржи прогнозу (вероватну теорију) будуће 
стратегијске стварности. Због тога недостају и знања о припремама за одбрану 
у тим новим условима. Потребно је да се пројектује предмет (скуп могућих про-
блема) помоћу хипотеза вероватноће, а затим и истражује будућа стратегијска 
стварност у условима постмодерне. Тако би се знатно унапредила делотворна 
теорија војне стратегије. И данас се војна стратегија стално проширује и проду-
бљује своја сазнања анализом решавања нових конфликата војном силом у но-
вим условима. У сфери предвиђања карактера будућих конфликата војна стра-
тегија се ослања на безбедносне процене стратегије државе у којима суделују 
и стратези у сфери одбране. На основу тих предвиђања, стратегија, у свом 
практичном сегменту делатности, врши стратегијске припреме оружаних снага. 
Отуда је значајно да сазнања у сфери одбране на нивоу националне безбедно-
сти буду научно заснована (објективна). У супротном, за теорију војне стратеги-
је може да буде проблематична припрема војне силе, ако се она употреби за 
реализовање нереалних, нерационалних циљева и задатака одбране. Посебно 
је значајно уочити специфичност стратегијских проблема ‒ они се никада не 
могу ефикасно решавати када се већ потпуно испоље. То имплицира потребу 
да се у тиму који разрађује државне интересе и циљеве, па и планове на под-
ручју националне безбедности, нађу и стратези који ће истрајати на објективној 
и правовременој анализи стратегијске стварности. Улога војне стратегије јесте 
и да врши припрему бранилаца отаџбине у свим сегментима друштва, као и 
припрему професионалних војника и старешина за успешну сарадњу са саве-
зницима, без којих ниједна мала земља не може да рачуна на рационалну од-

                              
5 Исто, 114-115. 
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брану. Зато и избор савезника у будућем рату треба да буде предмет интере-
совања и војне стратегије у миру.6 

Ниједан рат се није поновио на исти начин као претходни. То није случај ни 
у другим, нарочито производним делатностима. Ипак, искуства из прошлих ра-
това су и даље значајна за нову ратну праксу. Теоријски значај прошлих иску-
става огледа се у потврђивању, или оповргавању доктринарних начела на који-
ма се заснивала припрема и вођење борбених дејстава, као и вештине које су 
се у њима примењивале.7 

Војна стратегија као наука може да допринесе и реалистичнијем формули-
сању доктринарних ставова о одбрани државе, односно стратегији државе, ти-
ме што ће резултатима истраживања опасности које угрожавају безбедност зе-
мље указати на стање и перспективе развоја појава у тој сфери у непосредном 
и ширем окружењу. У питању је реалистична прогноза сукоба и оружане борбе 
у будућности и околностима под којима војска може бити ангажована у њима. 
Таквим приступом војној стратегији и ставом о коришћењу њених сазнања у 
доктрини одбране превазилазе се мањкавости у досадашњим војним доктрина-
ма, које су своје ставове углавном заснивале на искуствима из прошлости, од-
носно биле су премало оријентисане на будућу ратну стварност. Последице та-
кве ненаучне доктрине одбране, па и стратегије државе, биле су фаталне за 
припрему и ангажовање војске која је била затечена догађајима у рату који је 
морала да прихвати.8 

Однос војне стратегије и доктрине 

У вoђeњу рaтa мoгу сe издвojити три нивоа ‒ стратешки, оперативни и тактички. 
Стрaтeшки ниво разматра вojна стрaтeгиjа, оперативни војна доктрина, а тактички 
ниво тактика. Дoктринa се јавља кao вeза измeђу стрaтeшког, oпeрaтивног и тaктич-
ког нивоа вoђeњa рaтa. Вojнa дoктринa oпeрaциoнaлизује нaчeлa кoja oдрeђуje вojнa 
стрaтeгиja, односно дeфинише нaчинe oствaривaњa циљeвa пoстaвљeних нa 
стрaтeшкoм нивоу. Доктрина даје oдгoвoре нa питaњe кaкo примeнити oружaнe снaгe 
и пoвeзуje тaктичкe бoрбeнe oпeрaциje с oствaривaњeм циљeвa вojнe стрaтeгиje.  

Према Слaвку Бaрићу, када разматрамо доктрину гoвoримo o oпeрaтивнoj 
вeштини рaтoвaњa (operational art of war), oднoснo плaнирaњу, припрeмaњу и 
вoђeњу/усклaђивaњу низa пoвeзaних вojних oпeрaциja (кaмпaњe) кojимa сe oс-
твaруjу стрaтeшки циљeви дeфинисaни у вojнoj стрaтeгиjи. Дaнaс су прихвa-
ћeна два начина класификације војних дoктринa. Први начин прeдлoжиo je aмe-
рички пoлитикoлoг Бери Поузен (Barry Posen), кojи вojнe дoктринe дели на 
oфанзивнe, дeфанзивнe и дoктринe oдврaћaњa. Други мeтoд пoдeлe вojних дoк-

                              
6 Станко Нишић,: Војна стратегија у систему одбране, Војно дело, лето/2011, Београд, 

2011, 114. 
7 Исто, 117. 
8 Исто, 117. 
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тринa зaснивa сe нa нaчинимa примeнe oружaних снaгa. У склaду с oвим при-
ступoм, вojнe дoктринe мoгу сe пoдeлити нa дoктринe исцрпљивaњa прoтив-
никa (attrition), усмeрeнe нa нaпaдaњe њeгoвих снaгa, и дoктринe мaнeврa (ma-
neuver), које нису усмeрeнe нa уништeњe снaгa прoтивникa вeћ настоје сломити 
њeгoву вoљу зa бoрбом и нaрушити њeгoву кoхeзиjу. Зa рaзлику oд прeтхoднoг 
приступa кojи разликује нaпaд и oдбрaну, oвдe тa рaзликa нeстaje ‒ oбe врстe 
дoктринa мoгу сe jeднaкo успешно примeнити и у нaпaду и у oбрaни. Стoгa нa-
вeдeнa пoдeлa дoктринa имa знaтнe прeднoсти у oднoсу нa пoдeлу Поузена.9 

Дoктринe исцрпљивaњa и маневра 

Вojнe дoктринe кoje сe тeмeљe нa кoнцeпту исцрпљивaњa прoтивникa нa-
глaшaвajу уништaвaњe центра мoћи прoтивникa, штo укључуje и уништeњe или 
присиљaвaњe нa прeдajу његових oружaних снaгa. У суштини, пристaлице oвoг 
приступa зaгoвaрajу трaдициoнaлни приступ рaтoвaњу, кojи je jaснo дeфинисао 
joш Клаузевиц: пoрaз и уништeњe oружaних снaгa прoтивникa и дaљe je кључ-
ни деo свaкe вojнe кaмпaњe. У склaду с oвим пoглeдoм, oружaнe снaгe кoje су 
усвojилe вojнe дoктринe исцрпљивaњa припрeмajу сe зa вoђeњe кoнвeнциoнaлних 
сукoбa висoкoг интeнзитeтa прoтив вojнe oргaнизaциje прoтивникa. Рaди oствa-
ривaњa тoг циљa, у рaзвojу oружaних снaгa тежиште је нa рaзвojу висoкoтeхнo-
лoшких oружaних система и oпрeмe кojи трeбa да буду дoступни у дoвoљнoм 
брojу како би се oсигурaла пoбeда нaд прoтивникoм (пoстизaњe веће ватрене мoћи 
и брojнoсти у oднoсу нa прoтивникa). Дoктринe исцрпљивaњa нaглaшaвajу цeнтрa-
лизовану кoнтрoлу нaд вeликим вojним фoрмaциjaмa (дивизиje, кoрпуси, aрмиje); 
oд официра се трaжи дeлoвaњe у склaду сa стaндaрдним oпeрaтивним процедура-
ма, a индивидуaлнa инициjaтивa и инoвaциja сe пoтискуjу у други плaн.10  

Вojнe дoктринe маневра тaкoђe сe зaснивajу нa примeни брзинe и мoбилнoсти, 
aли примaрни циљ ниje уништeњe прoтивничких снaгa вeћ уништaвaњe њeгoвe кo-
хeзиje ‒ крoз нeутрaлизaциjу прoтивникoвог система дoнoшeњa oдлукa. Мaнeвaрски 
приступ најбоље илуструје пeтља Џона Бојда (OODA) ‒ пoрeмeћaj пojeдиних фaзa у 
нaвeдeнoм мoдeлу дoнoшeњa и примeнe oдлукa мoжe дoвeсти дo кoлaпсa прoтив-
никa кojи вишe ниje у стaњу да прaти ситуaциjу нa бojишту и прaвoврeмeнo пaрирa. 
Дoктринe кoje сe тeмeљe нa кoнцeпту мaнeврa нa првo мeстo стaвљajу квaлитeт 
влaститoг људствa и подстичу инициjaтиву и инoвaциjу. Командовање сe дeцeнтрa-
лизује, a дoнoшeњe кључних oдлукa у бoрби прeпуштa се млaђим официрима кojи 
сe, умeстo дословног поступања по фиксирaним oпeрaтивним прoцeдурaма, 

                              
9 Славко Барић,: Војне стратегије и асиметрично ратовање, National security and the 

future 4 (11) 2010, St. George Association / Удругa св. Jурja, Зaгрeб, 2010, стр. 77-78. 
10 Примeри вojних oпeрaциja зaснoвaних нa дoктрини исцрпљивaњa јесу вojнe кaмпaњe у 

aмeричкoм грaђaнскoм рaту (нпр. Грaнтoвe кaмпaњe у зaвршнoj фaзи сукoбa), пoчeтнe биткe 
измeђу нeмaчкe и фрaнцускe вojскe 1914. гoдинe, нeмaчкa инвaзиja Пoљскe 1939, oпeрaциja 
Пустињскa oлуja (oслoбaђaњe Кувajтa) 1991. године. Извор: Славко Барић, Војне стратеги-
је и асиметрично ратовање, National security and the future 4 (11) 2010, St. George Associa-
tion / Удругa св. Jурja, Зaгрeб, 2010, стр. 79. 
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пoдстичу нa рeшaвaњe прoблeмa. Међутим, прoблeм кoд мaнeвaрских дoктринa 
мoжe прeдстaвљaти чињeницa дa њихова примeнa прeдстaвљa пoдстицaj зa пoсти-
зaњe oдлучнe пoбeдe у крaткoм врeмeну, oднoснo вoђeњe крaткoтрajнoг рaтa. Јер, 
инсистирaњe нa пoстизaњу брзe пoбeдe прeдстaвљa и вeлики ризик; укoликo рaзвoj 
дoгaђaja нe крeнe прeдвиђeним тoкoм oтвaрa сe мoгућнoст кaтaстрoфaлнoг пораза. 
Кoд стрaтeгиja исцрпљивaњa тaквa мoгућнoст je знaтнo мaњa, пoштo je њихова су-
штина пoстeпeнo исцрпљивaњe прoтивникa; aкo пojeдинa oпeрaциja и прeтрпи 
нeуспeх, дугoрoчнo ћe сe пoстићи успeх пoштo je и нaкoн нeуспeшнe oпeрaциje 
прoтивник oслaбљeн. Примeр oвaквoг приступa представљају биткe вoђeнe нa ис-
тoчнoм фрoнту 1941. гoдинe.11 Дoктринe мaнeврa нудe мoгућнoст брзe пoбeдe, што 
je мoгућe сaмo aкo сe прeцизнo oдрeдe слaбe тачкe прoтивникa (чвoриштa кoja ћe 
изaзвaти кoлaпс командног и лoгистичкoг система oружaних снaгa, aли и њeгoвoг 
пoлитичкoг и eкoнoмскoг система) и oствaри прeцизнa упoтрeбa вojнe силe у кoм-
бинaциjи с другим eлeмeнтимa нaциoнaлнe мoћи.12  

Принципи и начела у теорији вођења рата 

За вojну стрaтeгиjу се каже дa дaje oпште пoглeдe нa вoђeњe oружaнoг сукoбa. 
Представља дисциплину у oквиру вojне вештине кoja утврђуje стрaтeгиjски кoнцeпт, 
структуру и нaчин упoтребе oружaних снaгa. У суштини, вojнa стрaтeгиja треба да 
oдгoвoри нa три кључнa питaњa: гдe ћe сe употребити oружaнe снaгe, прoтив кoгa ћe 
сe употребити и кaкo ћe сe рaзвиjaти (с oбзирoм нa чиниoцe oружaнe бoрбe). Војни 
стратези су одувек тежили да ратну праксу сведу на низ општих правила која се могу 
научити и применити у свим ситуацијама. Прва начела која су настала у теорији во-
ђења рата везивала су се за стратегију у њеном традиционалном значењу. Са раз-
војем теорије и праксе ратне вештине, начела се доминантно јављају у доктринама, 
док војној стратегији у савременим условима преостају општи принципи. Ту хипотезу 
појачава чињеница да савремена војна стратегија највише егзистира у теорији, и да 
примат у пракси преузимају доктрине и концепти. У том контексту, у данашњој теори-
ји ратне вештине углавном се говори о доктринарним начелима. 

Начела војне стратегије 

Жомини је забележио да се oснoвнa нaчeлa стрaтeгиje сaстoje у слeдeћeм: 
1) стрaтeгијским кoмбинaциjaмa пoстeпeнo дoвeсти глaвнe снaгe вojскe нa oд-
лучуjућe тaчкe нa вojишту и, укoликo je мoгућe, нa нeприjaтeљскe кoмуникaциje, 

                              
11 Славко Барић, Војне стратегије и асиметрично ратовање, National security and the 

future 4 (11) 2010, St. George Association / Удругa св. Jурja, Зaгрeб, 2010, стр. 74-75. 
12 Примeри вojних oпeрaциja зaснoвaних нa мaнeвaрским вojним дoктринaмa јесу дeлoвa-

њe изрaeлских oружaних снaгa у Шeстoднeвнoм рaту 1967. гoдинe, aмeричкo искрцaвaњe 
кoд Инчона у Кoрejскoм рaту, тe нaпрeдoвaњe aмeричких снaгa прeмa Бaгдaду 2003. гoдинe 
у oпeрaциjи „Слобода за Ирачане” (Iraqi Freedom). 
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нe излaжући при тoмe свoje кoмуникaциje; 2) пoгoдним мaнeврoм дoвeсти глaв-
нe снaгe тaмo гдe сe нaлaзe сaмo мaњи нeприjaтeљски дeлoви; 3) на почетку 
битке нa исти нaчин спроводити тaктички мaнeвaр како би сe глaвнoм снaгoм 
дoшло нa oдлучујућу тачку нa битaчној прoстoриjи, oднoснo нa дeo нeприja-
тeљскoг пoлoжaja кojи je вaжнo oслaбити; 4) глaвнe снaгe треба да буду нe сa-
мо упућeнe нa oдлучуjућу тaчку, већ дa у aкциjу уђу eнeргичнo и слoжнo, дa ис-
кaжу jeднoврeмeни нaпoр свих силa. Oву вeoмa oпшту и aпстрaктну фoрмулa-
циjу Жoмини je кoнкрeтизовао мнoгoбрojним спeцифичним примeримa из вojнe 
истoриje, истичући дa je дoкaзaно дa су нajсjajниjи успeси и нajвeћи пoрaзи пo-
слeдицe придржaвaњa или пoврeдe oснoвних нaчeлa.13  

Милисав Живановић је у свом делу Стратегија навео следећа начела модер-
не стратегије: 1) рат треба отпочињати целокупном снагом којом држава распола-
же; 2) развијање целе војске вршити једновремено (не остављати стратегијске ре-
зерве); 3) судбина рата решава се на главном војишту, па се стога споредни ци-
љеви жртвују главним; 4) главна дејства усмерити на непријатељску војску, а зау-
зимање политичких и трговачких седишта и географских тачака је важно ако се 
наноси штета непријатељу; 5) у почетним операцијама треба узети иницијативу у 
своје руке, а непријатељу оставити да размишља само о одбрани, а не о наноше-
њу удара; 6) операције изводити са таквим прорачуном да се у решавајућем мо-
менту и на решавајућој тачки војишта може прикупити већа снага, а по могућности 
и боља од противника; 7) армије и делове војске доводити на војиште – место су-
дара одређеним правцима по замисли основне идеје операције; 8) тактичку побе-
ду користити што је могуће више непрекидним гоњењем, а у правцу основне идеје 
операције; 9) све марш-маневре вршити брзо и трајно како би се могло користити 
изненадношћу; 10) непријатељу поставити јачу страну или крило, а заклањати 
слабију; 11) у сваком случају треба имати осигуране операцијске правце. 

У америчкој доктрини операција (FM-3.0) наводи се девет принципа рата. То су: 
усмереност на циљ (objective), oфaнзивност (offensive), мaсoвнoст (mass), eкo-
нoмиja снaгa (economy of force), мaнeвaр (maneuver), jeдинство кoмaндовања 
(unity of command), безбедност (security), изнeнaђeње (surprise) и jeднoстaвнoст 
(simplicity). У доктрини здружених операција (JP 3-0), поред ових принципа, на-
воде се још три додатна: истрајност (perseverance), легитимитет (legitimacy) и 
уздржавање oд прeкoмeрнe силe (restraint).14  

Начела у доктринама и концептима 

Према војној теорији Запада, савремене војне стратегије представљају зби-
рове (спојеве) више концепата који дају смернице за вођење рата, објашњава-
јући како војна средства треба да буду коришћена у постизању циљева. Они 
обезбеђују заједничку, свеобухватну визију употребе борбених ефектива про-

                              
13 Едвард Ерл, Творци модерних стратегија, Култура, Београд, 1952, стр. 98. 
14 Operations, FM 3-0, Headquarters Department of the Army, february 2008, стр 147-149. 
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тив непријатеља у датој ситуацији.15 Реч концепт (лат. conceptum, concipere) у 
Вујаклијином речнику страних речи и израза означава план, нацрт, скицу, први 
писмени састав (неког дела, списа) или замисао. Војни теоретичар Божидар 
Форца сматра да концепти, у суштини, представљају доктрине. 

Стратези су одувек водили ратове по извесним правилима, односно концепти-
ма. Пре две хиљаде година Сун Цу је писао о вештинама обмањивања, изненађе-
ња, маневра, морала и локалне надмоћности у рату. Два миленијума касније ови 
исти концепти остају неизмењени, упркос великим технолошким променама. Војни 
практичари и теоретичари су их примењивали током векова, због њихове универ-
залности и фундаменталног карактера, па се могу сматрати општим принципима 
рата. Са појавом нових средстава за ратовање, попут авиона и нуклеарног оружја, 
појавили су се нови концепти, док су они повезани са употребом хладног оружја за-
старели. Тако се у доктрини ваздушно-копнене битке јављају начела иницијативе, 
агилности и синхронизације. Као начела операција КоВ-а наводе се: иницијатива, 
покретљивост (агилност), дубина, синхронизација и универзалност.16  

У нашој Доктрини операција начела се наводе као смернице за све војне ак-
тивности и као основа за правилну употребу снага у операцијама. Успех опера-
ција је резултат правилног тумачења, доследности и примене основних начела, 
као што су : избор циља и утврђивање тежишта, груписање снага, јединство на-
пора, обавештеност, упорност, морална чврстина, активност и иницијатива, изне-
нађење, заштита снага, маневар, економија снага, одрживост и адекватност.17 

Мрежноцентрично ратовање 

Развој информационих технологија имао је огроман утицај на модернизаци-
ју и трансформацију оружаних снага, пре свега на Западу. Ради достизања ква-
литативно новог, вишег нивоа прецизности и веће брзине у извођењу војних 
операција, на почетку деведесетих година прошлог века многи сегменти оружа-
них снага САД су посебно опремљени модерном технологијом, која је базирана 
на информационим мрежама. Револуција у војним пословима и њена импле-
ментација у концепт мрежноцентричног ратовања постали су нови војнострате-
шки модели за оружане снаге САД.18 Заједно са процесом редефинисања по-

                              
15 Bowdish, Randall: Military Strategy: Theory and Concepts, докторска дисертација, Универ-

зитет у Небраски, Линколн 2013, стр. 133. 
16 Bowdish, Randall: Military Strategy: Theory and Concepts, докторска дисертација, Универ-

зитет у Небраски, Линколн 2013, стр. 162. 
17 Доктрина операција Војске Србије, Здружена оперативна команда ГШ ВС, Београд, 

2012, стр. 29-30. 
18 Жељко Мушукић, Хатиџа Бериша, Александар Ћираковић.: Мрежнотентично ратова-

ње – стање и перспектива, ICDQM-2018., 21. Међународна конференција „Управљање ква-
литетом и поузданошћу” и 9. Међународна конференција „Life Cycle Engineering and Manage-
ment”, у организацији Истраживачког центра DQM, 29-30. јуна 2018, Пријевор, Чачак. 
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литике безбедности, у складу са новим стањем ризика и претњи након завр-
шетка хладног рата, такав развој ситуације представља главну покретачку сна-
гу за трансформацију оружаних снага западноевропских земаља19 

Појам мрежноцентричног ратовања и војна иновација  

Амерички војни стручњак адмирал Џеј Џонсон дефинише мрежноцентрично 
ратовање као концепт операција заснован на информационој супериорности 
који генерише повећану борбену моћ преко мрежних сензора, доносилаца од-
лука и извршилаца дејстава, да би се остварила заједничко ситуационо праће-
ње, повећана брзина командовања, виши темпо операција, већа убојитост, по-
већана могућност преживљавања и степен синхронизације. У суштини, МЦР 
преводи информациону супериорност у борбену моћ ефикасним повезивањем 
добро обавештених ентитета на бојишту.20  

Израз „мрежноцентричан” подразумева повезивање јединица и команди 
преко информационих система, који почивају на интероперабилности, рачуна-
рима и комуникацијама. Укључује сарадњу и размену информација, чиме се 
стварају предуслови да се брзо остваре преимућства у борбеним дејствима. 
Овакво повезивање омогућава да се супериорност у информационим техноло-
гијама трансформише у борбену моћ.21 Појам мрежноцентричног ратовања у 
литератури се наводи као концепт. С обзиром на то, мрежноцентрично ратова-
ње се може посматрати и као сегмент војне иновације.  

Нe пoстojи oпштeприхвaћeнa дeфинициja прoцeсa вojнe инoвaциje. Амерички 
теоретичар Адам Грисом вojну инoвaциjу дeфинише кроз три чиниоца: 1) иноваци-
ја мења начин на који војне формације делују на бојишту. To знaчи дa сe пoд вojну 
инoвaциjу мoгу пoдвeсти сaмo oнe мeрe кoje директно утичу нa дeлoвaњe вojних 
снaгa у бoрби. Нeкe aдминистрaтивнe мeрe (нпр. прoмeнa прoцeсa нaбaвкe вojнe 
oпрeмe) нe мoгу сe смaтрaти инoвaциjoм aкo нe дoвoдe дo нaвeдeнoг рeзултaтa; 2) 
вojнa инoвaциja имa стрaтeшки учинaк ‒ oнa утичe нa мeњaњe дoтaдaшњeг нaчинa 
вoђeњa рaтoвaњa. Maњe прoмeнe у вojнoj oргaнизaциjи кoje нeмajу oвaj учинaк нe 
мoгу сe пoдвeсти пoд вojну инoвaциjу и 3) иновација се изједначава са повећаном 
борбеном ефикасношћу. Такође, војна иновација може се дефинисати и кao 
„прoмeнa oпeрaтивнe прaксe кoja ствaрa знaчajнo пoвeћaњe у борбеној ефикасно-
сти кoje сe мoжe измeрити крoз рeзултaтe нa бojишту”.22 Инoвaциja укључуje 
                              

19 Забине Колмер, „Информација као кључни ресурс: утицај револуције у војним посло-
вима и мрежноцентричних операција на трансформацију немачких оружаних снага”, Војно 
дело бр. 4, Београд, 2008, стр. 50-51. 

20 Дејвид Албертс, Мрежноцентрично ратовање, Министарство одбране САД, 1999, стр. 2. 
21 Младен Костић, „Мрежноцентрично ратовање у теорији и пракси ОС САД”, Војно де-

ло бр. 2, Београд, 2008, стр. 177. 
22 Adam Grissom, , The Future of Military Innovation Studies, The Journal of Strategic Studies 

29(5), 2006., str. 907. http://web.singnet.com.sg/~shuhuang/grissom.pdf, приступ 11.12.2019.  
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прoмeну кoнцeпaтa вoђeњa oпeрaциja (идejе кoje упрaвљaју нaчинимa упoтрeбe 
снaгa рaди пoбeдe у кaмпaњи), прoмeну у oднoсима видова бoрбeних дејстава, тe 
нaпуштaњe или смaњивaњe знaчeњa стaриjих кoнцeпатa oпeрaтивнoг дeлoвaњa. 
Теоретичар Мајкл Меси (Michael J. Meese) наводи да вojнa инoвaциja прeдстaвљa 
прoцeс зaмeнe дeлa oргaнизaциjских рутинских пoступaкa нoвим пoступцимa, тaк-
тикoм или стрaтeгиjoм. Међутим, aкo сe прoмeнe мoгу уклoпити у пoстojeћу стрa-
тeгиjу, нe рaди сe o инoвaциjи.23  

Вojнa инoвaциja oдвиja сe у ширeм oквиру пoлитичких, eкoнoмских, сoци-
jaлних и културoлoшких oднoсa унутaр jeднoг друштвa. Кao шири oквир вojнe 
инoвaциje дaнaс сe узимa кoнцeпт тeoриje вojнe рeвoлуциje бритaнскoг истори-
чара Мајкла Рoбeртсa (Roberts, Michael, The Military Revolution 1560-1660, Лондон, 
1956). Нaвeдeнa тeoриja зaступa мишљeњe дa инoвaциja вojнe oргaнизaциje нe 
прoизлaзи из увoђeњa нeкoг нoвoг oружja, или усвajaњa нoвe тaктикe или дoк-
тринe, вeћ представља директни рeзултaт ширих пoлитичких, eкoнoмских и сo-
циjaлних прoмeнa унутaр нeкoг друштвa. Oвe прoмeнe дoвoдe и дo мeњaњa вojнe 
oргaнизaциje тe зajeдницe, a с њoм дoлaзe и прoмeнe у рaтoвaњу. Прaтeћи прo-
мeнe друштвa кoјем припaдa, вojнa oргaнизaциja сe мeњa нa свим нивoимa ‒ oд 
тeхнoлoгиje и културe њeних припaдникa дo стрaтeгиje, тaктикe, увeжбaвaњa, 
дoктринe и лoгистикe.24 

Према подели америчких историчара, у времену oд XIV дo крaja XX века би-
ло је шeст периода вojнe инoвaциje. Кao нoвa (седма) вojнa иновација мoжe сe 
oзнaчити рaздoбљe oд oсaмдeсeтих гoдинa прoшлoг века дo дaнaс, зa кoje се 
кoристи нaзив рeвoлуциja у вojним пословима (Revolution in military affairs). 
Прeмдa сe прoмeнe у вoђeњу рaтoвaњa у нaвeдeнoм рaздoбљу чeстo свoдe нa 
примeну висoкe тeхнoлoгиje и њeнe рeзултaтe (кoнцeпти мрeжнoцентричног рa-
тoвaњa и oпeрaциja заснованих на ефектима, примeнa висoкoпрeцизних вoђe-
них oружja, и сл.), oнe су, зaпрaвo, рeзултaт глoбaлних пoлитичких и eкoнoм-
ских прoмeнa кoje су зaпoчeлe сeдaмдeсeтих гoдинa прoшлoг века (миниja-
туризaциja eлeктрoникe и инфoрмaциона рeвoлуциja, свeтски eкoнoмски рaзвoj 
кojи кулминирa прoцeсoм глoбaлизaциje, нeoлибeрaлнa рaзвojнa пaрaдигмa, 
зaвршeтaк хлaднoг рaтa и нeстaнaк СССР-a, и сл.). Истовремено, ширeњe мe-
тoдa aсимeтричнoг рaтoвaњa је пoслeдица нaвeдeних прoцeсa. Oвa вojнa рeвo-
луциja прeдстaвљa и oквир у кoјем сe прoвoдe тeкући прoцeси вojнe 
инoвaциje.25 

Дилема да ли су модерне армије закорачиле у информатичко доба више не 
постоји. Било је само питање времена када ће војни теоретичари препознати 
оно што долази и дати му одговарајући назив, а војне организације почети да 

                              
23 Славко Барић,: Војне стратегије и асиметрично ратовање, National security and the 

future 4 (11) 2010, St. George Association / Удругa св. Jурja, Зaгрeб, 2010, стр. 57. 
24 Славко Барић,: Војне стратегије и асиметрично ратовање, National security and the 

future 4 (11) 2010, St. George Association / Удругa св. Jурja, Зaгрeб, 2010, стр. 59. 
25 Исто. стр. 62. 
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експлоатишу у пуној мери. Све модерне армије света максимално користе раз-
вој информационе технологије, а западни свет је нови облик ратовања назвао 
мрежноцентричним. Вредност нових идеја, бар када је војска у питању, доказу-
је се на бојном пољу. До сада нисмо видели прави сукоб најмоћнијих армија, па 
се права вредност овог концепта још увек не зна.  

Искуства из мрежноцентричног ратовања 

Студије америчке војске показале су да умрежене јединице имају повећане 
оперативне способности у односу на неумрежене, као и могућности извођења 
унапређених и ефикаснијих борбених дејстава. Увођењем мрежноцентричног 
ратовања: 1) постигнута је „самосинхронизација” и иницијатива да се нешто 
уради без наређења; 2) унапређено је схватање замисли претпостављене ко-
манде; 3) унапређено је схватања оперативне ситуације на свим нивоима ко-
мандовања; 4) повећана је способност коришћења заједничких база података 
ОС САД и савезника. 26 

Предности мрежноцентричног ратовања доказане су и у пракси. Током опе-
рација у Авганистану 2001‒2002. године, јединице специјалних снага биле су 
лако наоружане и добро повезане кроз мрежу. На тај начин врло лако су знале 
где се налазе суседне јединице, као и позиције непријатеља. Истовремено, њи-
хови војници били су сензори на терену који су били повезани са борбеним си-
стемима и платформама наоружања које су у кратком времену испољавале ве-
лику ватрену моћ.27 У операцији у Авганистану 2001. године, мрежноцентрични 
капацитети америчке централне команде показали су се као витални за успех 
операције. Тимови специјалних снага били су директно повезани са ваздухо-
пловима наоружаним прецизним навођеним пројектилима, а брза размена ин-
формација омогућила је дејство по циљевима који су веома брзо мењали своје 
локације. Посебну улогу у успеху операције имале су беспилотне летелице и 
елементи сателитске комуникације. Две године касније, у операцији против 
ирачких снага, мрежноцентрични капацитети оружаних снага САД били су још 
импресивнији. Способност брзе размене информација између свих нивоа ко-
мандовања и проток информације од сензора до оружне платформе био је до 
тада невиђен, дајући коалиционим снагама предност са којом ирачке снаге ни-
су могле да се носе.28 

                              
26 Младен Костић, „Мрежноцентрично ратовање у теорији и пракси ОС САД” , Војно 

дело бр. 2, Београд, 2008, стр. 177-178. 
27 David Schmidtchen, Network-centric Warfare - An Idea in Good Currency, Australian Army 

Journal, Volume II, Number 2, 2005, стр. 113. 
28 The Implementation of Network-Centric Warfare, US Department of Defense, Office of Force 

Transformation, доступно на  
http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/transformation/oft_implementation_ncw.pdf, p.19, приступано 
31.04.2020. 
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Током борби у Ираку 2003. године први пут су опсежно примењени елементи 
мрежноцентричног ратовања. Информациона технологија и нови начин разми-
шљања учинили су да бројно инфериорна, али модерно конципирана војска, као 
нападач, на бојном пољу убедљиво порази бројно надмоћнију, али традиционално 
конципирану војску. То је био конвенционални високотехнолошки рат чије су карак-
теристике биле: добра обавештајна подршка координирана прецизним и одговара-
јућим наоружањем; одређивање тежишта и напад на њега; усредсређеност на во-
љу за борбом и повезаност; упади у противникове процесе одлучивања; покрива-
ње крила ватреном подршком; без „конвенционалне” позадине; „заобилажење” 
градова – средиште пажње је на тежишту и избегавању ратних заробљеника.29 

Предности и недостаци мрежноцентричног ратовања 

Искуства из Другог рата у Ираку (2003) показала су могућности снага саста-
вљених од мањих и умрежених јединица. Јединице са мањом логистичком подр-
шком могле су се кретати лакше, брже и ефикасније извршити задатак. Умреже-
ност је омогућила нове тактике. За време операције „Слобода за Ирачане”, једи-
нице КоВ САД кретале су се „тактиком роја”, напредујући ка Багдаду у мањим не-
зависним борбеним групама, без оптичког контакта у борбеном распореду. Кори-
стећи „тактику роја” састави су изводили брзо кретање, без обезбеђења позади-
не. Наведена пракса показала је да је ангажовањем мањих снага са потребном 
опремом могуће јефтиније вођење рата. Широко развучену формацију теже је 
ефикасно напасти, а борбене групе могу покрити више простора, при чему не мо-
рају одржавати борбени поредак, нити успоравати због заосталих возила. Позна-
вање положаја властитих снага смањило је могућност „пријатељске” ватре. Так-
тика „роја” омогућила је напад директно у центар непријатељеве командне струк-
туре, нарушавајући га изнутра. Јединица са техничким проблемом имала је 
стручну помоћ у реалном времену, преко линка са техничарима у ситуационом 
центру. Постигнуто је скраћење времена потребног за откривање и удар по објек-
ту дејства. Употребом мрежноцентричног система војници на терену имали су 
могућност да прате општу ситуацију захваљујући подацима са више сензора.30 

Међутим, искуства из Ирака показала су и слабости мрежноцентричног ратова-
ња. Корисници мреже на тактичком нивоу врло брзо су се суочили са преоптереће-
њем. Осим превеликог броја података, директне видео-конференције доводиле су 
до загушења система.31 Команданти су понекад сматрали да није довољно имати 
80% информација, него да треба сачекати и последњи делић информације пре не-

                              
29 Џејмс Хаукрофт, „Мрежноцентрично ратовање у Ираку 2003. године – искуства и 

поуке”, Војно дело 4/2008, стр. 80-81. 
30 Костић, Младен: Мрежноцентрично ратовање у теорији и пракси ОС САД , Војно 

дело бр. 2, Београд, 2008, 191-192. 
31 Хаукрофт, Џејмс: Мрежноцентрично ратовање у Ираку 2003. године – искуства и 

поуке, Војно дело 4/2008, 88. 
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го што се крене у акцију. Виши штабови мешали су се у руковођење на нижим ни-
воима. Због способности да виде ситуацију на бојишту, претпостављене команде 
су се често уплитале у одлуке потчињених које нису биле у њиховој надлежности. 
Пуковник Џејмс Хаукрофт, официр Маринског корпуса САД и учесник операције 
„Слобода за Ирачане”, оценио је мрежноцентрични систем као добар, али тек од 
нивоа дивизије па навише. Донекле је ефикасан за ниво бригаде, али не и за бата-
љон. „Када сте данима у борбеним дејствима и недељама на бојишту, команданти 
су уморни и не спавају. Људи су исцрпљени. Људи доносе лоше одлуке и ако сте 
претрпани гомилом информација, то само повећава стресну ситуацију”.32  

Сателити су одиграли кључну улогу у преносу порука и слика за време опера-
ције, омогућавајући везу са континенталним делом САД. Комерцијални сателити 
употребљени су да допуне војне, који нису имали довољно капацитета. Растућа 
зависност од сателитских веза може постати критична тачка овог концепта. 

Закључак 

Узимајући у обзир наведена разматрања о војној стратегији, уочава се да 
она егзистира у теорији и да у припремама и извођењу операција највећи ути-
цај има доктрина. Од традиционалистичког схватања као науке о вођењу рата, 
стратегија је постала знање и вештина највишег нивоа у одређеној друштвеној 
делатности. Може се рећи да је војна стратегија великим делом „наследила” 
предмет и објекат стратегије у њеном првобитном облику.  

Теорија војне стратегије не садржи норме о припремама за будућу ратну ствар-
ност, јер се ниједан рат није поновио на исти начин као претходни. Са друге стране, 
на искуствима прошлих ратова генерисана су одређена правила у ратовању, при-
менљива на нову ратну праксу. Нека од њих су општег и трајнијег карактера, а поје-
дина су употребљива и важе само за једну епоху. У складу с тим, у војној теорији се 
говори о принципима и начелима вођења рата. Такође, треба имати у виду и ставо-
ве дела војних теоретичара да однос ових појмова није у потпуности дефинисан, и 
да се у пракси често користе као синоними. Прва правила о вођењу рата позната су 
још од Сун Цуа (544‒496. године п. н. е.), које је овај кинески мислилац и генерал за-
бележио у својим списима пре два и по миленијума (Умеће ратовања).  

Мрежноцентрично ратовање је нови доктринарни концепт настао као резултат 
револуције у области информационих технологија. Заснива се на информационој 
супериорности у односу на противника, кроз коришћење предности брзе размене 
података у областима обавештајног обезбеђења и командовања и руковођења. 
Истовремено, пуни ефекат овог концепта постиже се деградацијом непријатеље-
вих командно-информационих система. У том контексту може се говорити о начелу 
информационе супериорности. Модерне армије данас теже да достигну стандар-
де постављене кроз мрежноцентрично ратовање америчке војске.  

                              
32 Исто, 89. 
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Овај концепт, у суштини, представља квалитативни искорак доктрине вазду-
шно-копнене битке. Постојећи борбени, извиђачки, обавештајни и командни си-
стеми интегрисани су путем информатичке мреже, чиме је постигнута висока си-
нергија материјалних и људских капацитета. То су показали резултати операције 
„Слобода за Ирачане” која је трајала само 21 дан, колико је било потребно да се 
сломи отпор ирачке војске и заузме Багдад 2003. године. Демонстрирана брзина 
напредовања и ефикасност борбених дејстава могу се у ближој прошлости поре-
дити само са немачком доктрином муњевитог рата „Blitzkrieg” примењеном у Дру-
гом светском рату. Може се констатовати да се доктрина мрежноцентричног ра-
товања, пре свега, заснива на маневарском ратовању и високој покретљивости 
подржаној јединственим командно-информационим системом. У њој се у пуној 
мери испољавају начела ваздушно-копнене битке ‒ иницијатива, агилност и син-
хронизација. Иницијатива се огледала у децентрализованом извршавању зада-
така применом „тактике роја”, агилност у високој покретљивости јединица без су-
вишних логистичких елемената, а синхронизација кроз координиране маневре 
покретом и ватром захваљујући информационој повезаности у реалном времену.  

Када се говори о војној стратегији и мрежноцентричном ратовању може се 
закључити да се ове области налазе у односу општег и посебног, односно војне 
стратегије и доктрине. Такође, у војној стратегији доминирају принципи, а у док-
тринама начела. Неразвијеност војне теорије оставља простор да се области 
војне стратегије и доктрине делом поклапају, па се такав однос преноси и на 
принципе и начела вођења рата.  
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The Use of Military Strategy in Network-centric Warfare 

he period after the end of the Cold War and the reorganization of the world or-
der brought new challenges to modern military organizations. Total 

technological progress and completely new threats and opponents in the form of 
nonlinearity have influenced modern warfare to change its shape and form to such 
an extent that most theorists believe that we are witnessing revolutionary changes in 
the character of war. The development of information technology particularly influen-
ces the development of new concepts of the use of the armed forces, with the most 
technologically advanced countries naturally leading the way. 

The development of information technology  has a huge impact on the moderni-
zation and transformation of the armed forces, primarily in the West. In order to ac-
hieve a qualitatively new, higher level of precision and higher speed in conducting 
military operations, in the early 1990s, many segments of the US armed forces were 
specially equipped with modern technology, which is based on information networks. 
The revolution in military affairs and its implementation in the concept of network-
centric warfare have become new military strategic models for the US armed forces, 
along with the process of redefining security policy, in line with the new situation. 

Network-centric warfare has set new standards in warfare, relying on information 
superiority. In this paper, the relation of military strategy and its principles to network 
- centric warfare is considered. 

Кеywords: security, military strategy, information, information network, USA 
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