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Наша екипа упутила се у Краљево, на Војни 
аеродром „Морава” с циљем да донесе нео-
бичну причу о Емилији Недовић, првој жени 
подофициру летачу, која је успела да за непу-
них годину и по дана, откако је започела курс 

за подофицире у РВ и ПВО, заузме место у кокпиту хели-
коптера вишеструке намене, популарној „газели”. 

Дочекала нас је за тренажером, где се обучава за гађа-
ње ракетом „маљутка”. То је наредни корак у њеном про-
фесионалном усавршавању – обука за стрелца. Све гово-
ри да се неће ни на томе зауставити.

Војска заиста нуди прилике младим људима да свој 
живот промене из корена, каже нам гласом коме се веру-
је. Родом је из Краљева, а одрасла је и живи у непосред-
ној близини аеродрома, „на само десет километара”, у Мр-
чајевцима. 

– Након завршетка средње саобраћајне школе разми-
шљала сам о даљим корацима у свом животу и будућој 
професији. Када се у средствима информисања, у јуну 
2020. године, појавио конкурс за пријем цивилних лица 
у РВ и ПВО у својству подофицира, нисам имала дилему 
да ли треба да се упустим у овај изазов – каже храбра де-
војка и додаје да је веома важна била и снажна подршка 
оца, који је такође војно лице. 

Водник Емилија Недовић,  
прва жена подофицир летач

БЛИСКИ 
СУСРЕТ СА 
АДРЕНАЛИНОМ
Припадница 714. противоклопне 
хеликоптерске ескадриле 98. ваздухопловне 
бригаде корача путем којим до сада није 
ниједна жена подофицир у Војсци Србије. 
Остварењем својих снова несвесно креира 
нову реалност и утабава стазе будућим дамама 
у овом позиву, којих ће засигурно бити. 

Пише Никола СТАРЧЕВИЋ
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Емилија, која је обуку започела крајем 2020. и успе-
шно је завршила 28. маја прошле године, данас је сигур-
на да није погрешила у свом избору и срећна је јер ради 
посао који искрено воли и коме приступа с пуном одго-
ворношћу.

– Летим на хеликоптеру „гама”, на коме сам реализо-
вала и свој први лет 6. децембра 2021. године. И даље ме 
држи невероватан осећај који сам тада први пут доживе-
ла. У међувремену било је још неколико летова и, иако сам 
тек на почетку, мислим да је сваки лет другачији. Свима 
је занимљиво то што највећу дозу адреналина осетим тек 
након лета, кад прође – каже нам Емилија и додаје да је 
срећна јер ужива поштовање својих мушких колега, као и 
да се осећа апсолутно равноправно међу њима. 

С обзиром на то да је на формацијском месту „техни-
чар за ваздухоплов – летач”, њен посао подразумева и ме-
ханичко одржавање ваздухоплова у првом степену.

– То су претполетни, међулетни и послелетни прегле-
ди. А током техничког дана, када нема летова, ради се пре-
глед авиона према свима специјалностима, као и одржа-
вање, чишћење и подмазивање склопова. 

Емилија нам објашњава да, иако је пилот вођа поса-
де, летач активно учествује у лету пратећи навигацију и 
карту, а да њу жеља за професионалним усавршавањем и 
напредовањем води и на следећи корак личног развоја, 
обуку за летача-стрелца, где тренутно завршава земаљску 
припрему, након које следи обука у ваздуху, чиме ће по-
стати и први летач-стрелац међу женама подофицирима. 

Говорећи о Емилији, њен наставник капетан Бојан Та-
тић истиче да је на тренажеру за стрелца 
изузетна, као и да су пред њом кораци ко-
јима ће „достићи истинске висине”. 

– Она то дефинитивно може. Усаврша-
вање подразумева обуку за руски језик, а 
онда и за велики хеликоптер Ми-35, што 
је и њен лични циљ – каже капетан Татић 
и додаје да је велика храброст да девојка 
изабере да се бави, како се обично мисли, 
мушким послом. 

– Кад се неко пријави да буде летач на 
хеликоптеру, притом је прва међу женама 
до сад, јасно је да је храбра и жељна изазо-
ва, и да жели да достигне највише домете. 
То је заиста вредно поштовања, а ја сам, већ када сам је 
први пут видео, схватио да заслужује пуну пажњу и по-
свећеност како би „добила крила” и била на месту на коме 
заслужује да буде.  

У години за нама 714. противоклопна 
хеликоптерска ескадрила реализовала је 12 
различитих курсева, како летачких, тако и 
логистичких. Међу њима је и обука генера-
ције новопридошлих подофицира, из које 

је и Емилија, која је уједно и прва генерација подофицира 
која је дошла из цивилства. Таленат сасвим извесно поме-
ра границе и стереотипе, и важно је да млади људи знају 
да је то правило и у Војсци Србије.|

УСКОРО ПРВА КОМПЛЕТНО ЖЕНСКА ПОСАДА
Посебан куриозитет је то што ће Војска Србије у блиској 
будућности имати и прву комплетно женску летачку посаду 
у „газели”, коју ће, осим летача водника Емилије Недовић, 
чинити и пилот потпоручник Тијана Миленковић, која је 
тренутно на обуци за руски језик, након чега је очекује и 
преобука за нови хеликоптер Ми-35.

И даље ме држи 
невероватан осећај 

који сам тада први пут 
доживела. У међувремену 

било је још неколико 
летова и, иако сам тек 
на почетку, мислим да 
је сваки лет другачији. 

Свима је занимљиво 
то што највећу дозу 

адреналина осетим тек 
након лета, кад прође.

Капетан Бојан Татић,  
Емилијин наставник:  
Храбра је и жељна изазова


