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О аутОрима

Васко Лукинић

Преводилац, који путовањима покушава да 
своје снове преведе у стварност – на свако 
од њих одлази као табула	раса, а враћа се 
са новим, исписаним страницама спознаје 
света и самога себе. Главна покретачка 
снага на сваком путовању му је вера у до-
бре људе, коју покушава за задржи у свакој 
ситуацији и прошири је и на друге.

ива чукић

Психолог са страшћу ка стизању на нова 
места, и ништа мањом ка враћању кући. 
Поштује опскурне ствараоце свих врста. 
Воли добра вина. игра аргентински танго. 
Путује са циљем да проба све сладоледе 
који постоје на свету. активно ради на томе 
да почне да купи стопере и тиме одужи 
свој дуг човечанству.

Лазар Пашћановић

Већ 28 година збуњено посматра необичну 
појаву по имену живот, питајући се чему 
заправо служи и како се употребљава. 
стручњак за тешке теме и бесконачне раз-
говоре на више језика. Воли књиге, биљке 
и понеке људе. сматра да је цела планета 
његова кућа.
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слободан ацкета

алтер его лењог и неорганизованог себе. 
уживалац несвакидашњих (бизарних) 
људи, предела и догађаја. Шета, пење се 
и вози бицикл. срља. размишља кад то 
није потребно. сакупљач трица, бесмис-
лица и бескорисних знања, код куће а и са 
путовања.

Драган јовановић

мачванин. Вршњак сава центра. трагач 
за екстравагантним рељефним облицима. 
аутостоперски аналитичар. Поносни супруг 
сопственог сапутника.

иван Ђелић – Кика

рођен у Нишу. заљубљен у летење, звезду 
северњачу, путовања, фудбал, Гину Гершон 
и неке бивше. аутостопер, номад, крити-
чар, официр, бициклиста, планинар, титов 
пионир и путник.

урош Крчадинац

…је данас волео један жбун. иначе склапа 
чудне компјутерске програме, прави цртане 
филмове, гради љуљашке, баца фризби, 
гледа ноћно небо, скита и шкраба, разно-
разно истражује, обожава да пева, нажа-
лост, а има и једну факултетску диплому у 
фиоци. за неке од ових активности добио је 
и покоју награду. рођен је у Панчеву, првог 
фебруара Орвелове године. 
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марио јанковић–романо

Прекопута мојих домова је увек било не-
што специфично – руска амбасада, преко 
чије ограде сам са знатижељом вирио; 
презбитеријанска црква, чијом сам вели-
чином био збуњен; река Нида, уз коју сам 
направио прве бициклистичке километре; 
каменита плажа увале рачишће где сам 
научио да пливам; Возарев крст, крајња 
дестинација осамдесеттројке на мом путу 
до бакиног стана у коме бих се играо вели-
ком, оном вееееликом оловком. Капоте је 
написао I	am	always	drawn	back	to	places	where	
I	have	lived,	the	houses	and	their	neighborhoods. 
умро је 25 дана пре мог рођења. савршено 
ме је описао.

Ненад морача

Луди математичар из челарева. рођен 
1983. Познат по авантурама као што су 
јурење сунчевих помрачења широм света, 
јурење концерата Therion-a, Nightwish-a или 
Loreene	McKennitt широм света, певање песа-
ма ових аутора на сваком кораку, верање 
по стенама уз по живот опасне литице, 
као и изградња мале куће у изгубљеној 
босанској прашуми. у слободно време 
објављује нове доказе теорема у углед-
ним светским научним часописима. Живи 
између берлина, Новог сада, челарева и 
бихаћа, а понекад и ради. 
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марина илијевић

има само једну жељу – да лута светом, да 
завирује у непознато, да упознаје, тражи, 
проба… математичар са необичним духом 
и интересовањима, аутостопер са осмехом 
и добрим ухом за све приче… африка, 
снегови Килиманџара, острва, плаже, мора, 
океани, бродови… Жели све да их види 
и да на крају остане тамо негде, на некој 
плажи. тренутно у потрази за савршеном 
плажом и палмама.

Дејан ачански

Провео је детињство у Кули, живи у Новом 
саду, а ради тамо где га зову. бави се не-
формалним образовањем на различите 
теме – управљање пројектима, развој 
волонтерских програма, прикупљање 
средстава и др. Повремено ради као прево-
дилац. Најинтересантнији аспект путовања 
за њега су сусрети с различитим људима и 
разговори о свему, од најновије поп музике 
до смисла живота.
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Владимир бојовић

његов живот испуњавају три ствари – 
путовања, кување, а трећу љубав очекује 
да ће упознати на неком новом путу. Од 
малена путује, али тек од недавно трага 
за нечим неистраженим и занимљивим, и 
то на себи нов начин. ужива у планинама, 
аутостопирању, кувању. тренутно тражи 
дестинације са најукуснијом и најчуднијом 
кухињом.

Ненад & Горана Продановић

Путују од малих ногу, али откад су заједно, 
не знају шта је доста. упознали се у бусу за 
Лисабон, верили се у истанбулу, венчали у 
Новом саду… Ненад, програмер и возофил, 
углавном пискара путописе, а Горана, 
будућа мастерка француског и језикофил, 
убацује у њих своје импресије и брише 
му, по њој непотребне, зарезе. тренутно 
усавршавају своје језичке, путничке и ли-
терарне способности боравећи у италији и 
Француској.

Дарко јованетић

Дипломирани бо(х)ем(иста) и туристички 
водич. Први пут се огласио у титовом ужицу 
пре тридесет година. за сада, крстари евро-
пом…



140

Наташа Голошин

соса са пребивалиштем на атлантику. Но-
винар ког су увек проналазиле занимљиве 
приче и људи. ужасно радознала. 
заљубљеник у пијаце и екстремне спорто-
ве. између два путовања не прави паузу 
дужу од месец дана, а сан јој је да са својим 
супругом обиђе свет у ланд	ровер	дифен-
деру. Док ово не остваре, углавном путују 
нискобуџетним авио компанијама, и један 
лет плаћају један евро.

марко Ђедовић

стопер-ветеран, програмер-почетник 
и студент са искуством. Поседује ви-
соко развијену вештину неприметног 
бивствовања у становима пријатеља. Није на 
фејсбуку.

—

уколико желите да се обратите неком 
појединачном аутору, или свима,  
пишите нам.
Наша адреса је serbiatravelers@gMail.CoM


