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НАТО заштитува, НАТО обединува и НАТО зацврстува.
И денеска имавме прилика да видиме како овие три цели и задачи на Алијансата
навистина се случуваат и пред наши очи. Можевме да видиме како со членството во
НАТО Северна Македонија како 30. членка на најмоќната воено политичка Алијанса е
посилна и позаштитена.
Со овој настан тука на аеродромот во Петровец можевме да видиме како изгледа НАТО
мисијата за воздушно патролирање на небото над Северна Македонија со што и нашиот
воздушен простор целосно се приклучи во системот на НАТО воздушното патролирање
и од денеска да можеме да кажеме дека безбедноста на нашето небо е дел од НАТО
безбедноста.
И, тоа е еден од можеби највидливите резултати кои што се врзани со нашата стратешка
цел веќе 3 децении, а тоа е членството во НАТО. НАТО Алијансата веќе 72 години
гарантира безбедност на огромен број на граѓани во Северноатлантската област. Во
последниве 60 години таа гаранција за безбедноста на граѓаните не е само на земја,
туку е пренесена и на небо.
И, тоа токму преку функционирање на „air policing“ мисијата на НАТО. Значи, овие 60
години тоа е една од мисиите кои што се реализирала континуирано и сега и ние се
вклучуваме во реализација на таа мисија.
Речиси една година, повеќе од една година, нашето небо беше патролирано од страна
на грчкото воздухопловство како дел од билатералниот договор кој што го имавме
потпишано со Република Грција, но со нашето целосно воено интегрирање во НАТО, и
со потпишувањето на аранжманот со НАТО практично таа мисија стана веќе дел од
НАТО мисијата за „air policing“ која што не се изведува само кај нас во Северна
Македонија туку и во одреден поголем број на земји – членки на НАТО, но сега со ова
ние практично целиот тој процес целосно го заокруживме.
Сакам да се заблагодарам на претставниците на Алијансата меѓутоа и на нашите колеги
од Грција што ги понудија и ги обезбедија нивните капацитети за да го обезбедуваат
нашето небо, буквално во изминатиов период покажавме како држава дека бевме

сериозен и партнер на кој можат да се потпрат а сега сме членка и сојузник на кој што и
Алијансата може да се потпре но и ние можеме да добиеме дополнителни гаранции за
нашата безбедност. Затоа успеавме во најкус временски период да ја завршиме воената
интеграција со НАТО и затоа продолжуваме и понатаму да го зголемуваме нашето
одбранбено буџетирање, финансирањето на нашите одбранбени способности но и да го
зголемуваме нашиот придонес кон Регионалната безбедност.
Заедно сме посилни! - тоа беше нашето мото, нашата мотивација да станеме членка на
НАТО, денеска можевме да видиме дека таа гаранција и тоа членство значи поголема
безбедност и сигурност за сите наши граѓани како на земја така и на воздух.
Се надевам дека оваа мисија со успех со среќа и со одлични резултати ќе продолжи во
сите следни години!
Им благодарам на сите кои помогнаа ова да се случи!

