БИОГРАФИЈА
Миљана Бељански ( рођ. Кнежевић ) рођена 25.јуна 1983.г. у Новом Саду.
Кајаком почела да се бави 1993.г. у Кајак клубу „Синтелон“.
Прву медаљу у мини кајаку освојила 1994.г.
1997.г. први пут постаје државни првак за пионире у кајаку једноседу на 200 и 500м, да
би у наредним годинама постала вишеструки државни првак у другим категоријама и
дисциплинама.
1999.г. као кадеткиња учествује на Светском првенству за јуниоре у Загребу, што је
уједно био и почетак репрезентативне каријере.
Од значајних репрезентативних резултата, поред бројних финала на Eвропским и
Светским првенствима и Светским куповима, 2007.г. осваја бронзану медаљу на
Светском првенству у Дуизбургу у Немачкој, у дисциплини К4 200м заједно са Панда
Антониом, Тибор Мартом и Кубик Ренатом.
Наредне 2008.г., у истој посади, осваја бронзану медаљу у дисциплини К4 200м на
Европском Првенству у Милану у Италији.
Исте 2008.г. учествује на Светском студентском првенству у Београду у дисциплини К4
500м заједно са Нађ Антонијом, Молдован Оливером и Мишков Браниславом где
освајају сребрну медаљу и титулу студентског вицешампиона света.
У периоду од 2000.-2007.г. проглашавана је за најуспешнију спортискињу општине
Бачка Паланка седам година за редом.
Добитница је Октобарске награде која представља највеће признање у виду златне значке
коју додељује Општина Бачка Паланка, а додељује се поводом дана Општине који се
обележава 20.октобра.
Целу спортску каријеру провела је и завршила у матичном клубу, који је у међувремену
променио назив у ККК „Tarkett“. Такмичарску каријеру завршила 2011.г.
Дипломирала је на Правном факултету у Новом Саду исте године.
2018.г. у Покрајинском заводу за спорт и медицину спорта завршила је стручно
оспособљавање за тренера и стекла звање Оперативни тренер Фитнеса.
2019.г. такође у Покрајинском заводу за спорт и медицину спорта завршила је стручно
оспособљавање за тренера и стекла звање Оперативни тренер Кајака.
Носилац је Националног признања Републике Србије у области спорта.
Удата је и мајка два сина.
Говори немачки и енглески језик и служи се шпанским.

ПРЕДЛОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА

У складу са Статутом Кајак кану савеза Војводине план и програм за који ћу се
залагати пре свега мора да остварује следеће циљеве и задатке:
1. Развој и унапређење кајак кану спорта кроз остваривање организационих,

кадровских, материјалних и других услова за бављење аматерским и врхунским
кајак кану спортом свих узрасних категорија - активно учешће свих органа савеза
и радних тела на стварању материјалних услова и других услова.
2. организовање сталних и других облика такмичења кајак кану клубова у свим

категоријама и узрастима - организација Првенства Војводине на што
квалитетнијем такмичарском нивоу за све категорије.
3. организовање и унапређивање стручног рада тренера и судија – организација

стручних семинара и стручних оспособљавања што за крајњи циљ има
унапређења стручног рада.
4. унапређивање сарадње и развоја односа са другим кајак кану организацијама и

другим спортским гранама- сарадња са Покрајинским секретаријатом за спорт и
омладину у циљу обезбеђивања додатних средстава кроз посебне програме и
конкурсе; сарадња са Кајакашким савезом Србије, потенцирање на активном
учествовању представника Кајак кану савеза Војводине у раду и одлучивању, и
заступање интереса кајакашких клубова из Војводине у КСС, сарадња са
Спортским савезом Војводине и Покрајинским заводом за спорт и медицину
спорта у циљу побољшања контроле тренираности спортиста и едукацији
тренера; сарадња са Савезима за школски спорт са основним циљем да се
дугогодишња идеја о уласку кајакашког спорта у систем школског спорта
спроведе у дело; обезбеђиавање услова за спортске активности особа са
инвалидитетом и особа са посебним потребама.
5. пропагирање спортских, рекреативних, туристичких и еколошких садржаја кајак

кану спорта-активна комуникација са медијима како би се јавности представио
кајакашки спорт и презентовали резулатати војвођанских такмичара; сарадња са
туристичким савезима како би се кајакашки клубови нашли на туристичким
мапама Војводине и у складу са својим могућностима и афинитетима евентуално
укључили у туристичку понуду Војводине или пројекте везане за туризам и
екологију.
С поштовањем,

Миљана Бељански

