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СЛОВОУ СВЕТУ БИЗНИСА

ДРАГАН И ГОРДАНА МАРКОВИЋ ИЗ ТОРОНТА ОД 2018. РАЗВИЈАЈУ ЈЕДИНСТВЕНУ ИНТЕРНЕТ ПРОДАВНИЦУ

ДОБРА ИДЕЈА ТРАЖИ 
И ХРАБРЕ ОДЛУКЕ

Циљ нам је да објединимо тржишта интернет продаје између матице и дијаспоре и 
омогућимо брзу и квалитетну online куповину водећих регионалних и светских брендова 
са српског тржишта било где из света и било када

Драган и Гордана Марковић, 
годинама успешни бизнис-
мени у Торонту, од 2018. го-

дине почели су са новим бизнисом 
под називом Dijaspora.shop. О как-
вом је послу, заправо, реч, за СЛО-
ВО објашњава Драган Марковић:

- Сви ми који живимо у иностран-
ству, увек се радујемо повратку у до-
мовину Србију, виђењу са драгим 
пријатељима и рођацима. Али, увек 
је присутно и питање: Шта понети 
на поклон? Како све то спаковати у 
кофер са лимитираном тежином од 
23 кг? Хоће ли им одговарати број и 
боја? Хоће ли се поклони оштетити? 
Хоће ли ми наплатити царину или 
посумњати на шверц због великог 
броја истих ствари?

Dijaspora.shop је одговор на сва пи-
тања. Dijaspora.shop је јединствена 
интернет продавница која је поче-
ла са радом 2018. Српско-канадску 
компанију смо основали у партнер-
ству са три млада и предузимљива 
момка из Београда, који обједињују 
искуство у е-трговини, маркетингу 
и компјутерима. Повезали смо ка-
надски капитал и српско предузет-
ништво.

Циљ нам је да објединимо тр-
жишта интернет продаје између 
матице и дијаспоре и омогућимо 
брзу и квалитетну online куповину 
водећих регионалних и светских 
брендова са српског тржишта било 
где из света и било када. За оне који 
живе у Минхену, Чикагу, Торон-
ту или било где на свету, процес је 
једноставан и брз - одеш на web site 
DIJASPORA.SHOP, изабереш из-
међу 20 хиљада артикала, платиш 
кредитном картицом и пакет сти-

же на кућну адресу било где у Ср-
бији. Примера ради, једна ћерка је 
послала парфем у знак захвалности 
доктору који брине о њеној мајци у 
Дому за стара лица, кум је послао 
куму поклон -  корпу за славу, стриц 
је послао братанцу LEGO коцке за 
рођендан...

Сва та роба, која се продаје преко 
Dijaspora.shop је легално увезена у 
Србију са плаћеном царином, тако 
да се овом куповином уједно подр-
жава српска привреда, али на је-
дан здрав економски начин. Цене 
су конкурентне, квалитет одличан, 
сервис и испорука на светском ни-
воу.

Dijaspora.shop је српски AMAZON, 
који подједнако користе и грађани 
Србије и Срби из дијаспоре, наг-
лашава Драган Марковић значај 
бизниса који је покренуо прошле 
године.

У мојој књизи-зборнику ЗАШТО 
СМО ОТИШЛИ Драган Марковић 
је исцрпно писао о најважнијим 
детаљима свог животног путешест-

вија од 1993. када је у Београду 
добио визу, па све до продаје компа-
није NAFTA FOODS која је постала 
препознатљив пословни бренд на 
тлу Северне Америке... Из те књиге 
преносимо најзанимљивије инсер-
те.

...Држао сам говор у The Westin 
Harbour Conference Centre, који се 
налази у центру Торонта. Компа-
нија Give’n’Go одржавала је своју 
редовну сесију са менаџерима и 
продавцима из Канаде и САД-а, 
њих скоро стотину, пуна сала. Пред-
седник компаније управо је објавио 
да је њихова компанија купила две 
сестринске фирме, Nafta Foods и 
Create-a-Treat, обе лоциране у То-
ронту, које су заједно највећи про-
извођач кућа од ђумбир-медењака 
(gingerbread houses) на свету. Пред-
стављен сам као суоснивач и пред-
седник компаније „Нафта Фудс“.

Започео сам своју стандардну 

Пише: 
Гордана ЛАКОВИЋ

Драган и Гордана Марковић

наставак на страни 26.
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причу - како је компанија отворена 
1995. са једном половном машином 
за паковање бомбона, како првих 
седам-осам месеци није било ни ку-
паца ни поруџбина и како је, игром 
случаја, једна од првих наруџбина 
било паковање округлих разнобој-
них жвака за великог произвођа-
ча брашна Robin Hood Multifoods. 
Они су управо избацили на тр-
жиште први комплет за напола пе-
чене кућице од ђумбир-медењака 
(Prebaked Gingerbread House Kit) за 
Божићне празнике. У кутији је шест 
великих миришљавих медењака 
од којих се склапа кућица, шећер у 
праху (Royal Icing) за састављање и 
декорисање и бомбоне које смо спа-
ковали у „Нафти“. Али те прве го-
дине „Робин Худ“ је имао проблема 
са добављачима - сви су каснили и 
окривљавали једни друге, тако да 
су нас следеће године питали да ли 
бисмо ми могли да, поред паковања 
бомбона, правимо и шећер у праху. 
„Наравно.“ - одговорили смо, мада, 
искрено, нико није имао појма како 
се то ради. У трећој години сарадње 
питали су нас да додамо и печење 
колача и тако заокружимо производ-
ни процес - да на једном месту пра-
вимо све компоненте: кекс, шећер у 
праху и бомбоне. Тиме је компанија 
поставила свој профил one-stop-shop 
и поступно напредовала од 16.000 
квадратних стопа, два запослена и 
једне половне пакерице до власти-
те зграде од 15.500 квадратa и 250 
запослених, који су вредно радили 
у три смене у овој аутоматизованој, 
својеврсној Деда Мразовој фабрици 
(Santa’s Workshop)...

... Данас, двадесет и четири године 
након што сам са женом и двоје ма-
лолетне деце слетео на Пирсон, без 
знања језика и без контаката, а под 
стриктним условима пословне визе, 
поносан сам када кажем да сам 

испунио све услове, испунио и пре-
машио 100 пута, јер је компанија 
запослила не два него више од 200 
радника, вреди не 250 хиљада, већ 
више од 25 милиона долара.

Уследио је велики аплауз. У Кана-
ди и Сједињеним Државама људи 
воле имигрантске приче, сваки пут 
покажу изузетно разумевање за 
ваше изазове и несебично похвале 
ваше успехе, а наша компанија је 
била екстремно успешна - профит 
изнад просека, сигурна позиција 
на тржишту, јер су велики играчи 
превиђали тај један производ који 
се појави уочи Божићних празника. 
Само у 2016. смо испоручили 12 ми-
лиона кутија ових кућица за Кана-
ду и САД. Да би 12 милиона кућица 
било испоручено својим купцима, 
морали смо да од пода до плафона 
напунимо 1.500 великих камиона, 
који би, поређани један иза другог, 
направили колону од преко 20 ки-

лометара. Сваку кућицу у просеку 
декорише и конзумира троје људи, 
тако да 36 милиона људи у Север-
ној Америци слави Божић са на-
шим медењацима!...

... Пол С., увек елегантан, у оделу 
и белој кошуљи, рођен је у Прагу, 
а сада је потпредседник велике 
грађевинске компаније у Торонту. 
Већ при првом контакту успоста-
вили смо срдачан однос, ваљда као 
имигранти и Источноевропљани. 
Разрађивали смо сценарио како 
да „Нафта Фудс“ купи властиту 
зграду, али никако није ишло јер је 
стандардна процедура да клијент 
купи земљу за готовину и онда 
добије грађевински кредит. Овде 
је требало 3,2 милиона за земљу 
плус седам милиона за градњу. Ми 
нисмо имали никакву приватну 
уштеђевину, а линија кредита била 
је до максимума искоришћена...

После трећег-четвртог састанка са 
Полом, на коме су били и агент за 
продају некретнина Крис и брокер 
за кредит Миша, било је очигледно 
да компанија нема тих пара и да ја 
жарко желим да купим ту зграду, 
упорно, али већ помало уморно по-
нављајући да паре које сада дајемо 
за ренту могу да исплаћују кредит 
за целокупну суму.

- У реду, видим како стоје ствари, 
дајте ми два дана да поразговарам 
са својим председником и покушам 
нешто да урадим. - рече Пол на-
пуштајући салу за састанке наше 
фирме, смештене у изнајмљеном 
простору у власништву једне моћне 
милијардерске породице италијан-

ПРВИ КАНАДСКИ ДАНИ
- Јебем ти лопату! - беснео сам док сам скупљао ђубре са згаришта и враћао га у 
контејнер након малог пожара испред фабричке хале. Руке су ми биле црне и гара-
ве, беле Најки патике такође. Био је то мој први радни дан у Канади. Зет моје жене 
и ја смо преко земљачке линије добили посао у фирми у којој је један наш Србин 
био сувласник.
- Не долази у обзир да се враћамо после само шест месеци! – одговорила је Горда-
на на моју кукњаву после првог радног дана и предлога да се сви лепо вратимо у 
Београд. - Знаш и сâм да смо све распродали у журби и испод цене, и сада са овим 
парама што су нам остале не можемо поново да купимо стан и локал и отворимо 
књижару.
Жене, као и обично, доносе зрно разума и рационалности у мушки свет емоција и 
импулсивности. Нисмо напустили Канаду, мада сам ја то понављао следећих шест 
месеци. Увек сам добијао исти одговор.

Драган и Гордана са својим унучићима



27Кичинер, 28. октобар 2019.

СЛОВОУ СВЕТУ БИЗНИСА

ског имигранта. Легенда каже да је 
он почео копајући канале крај пута.

Нисам могао да ишчекам следећа 
два дана. Испред очију ми је стал-
но била слика нове велике зграде 
од бетона са стакленом фасадом. А 
изнад лого фирме и име, макар на 
цртежу који нам је Пол показао у 
току преговора.

Два дана касније дошао је Пол:
- Био сам са нашим председником, 

предочио сам му вашу ситуацију и 
испричао историјат компаније. Он 
се сложио да поновимо уговор који 
смо једном давно понудили једном 
клијенту, а то је да ви дате један 
милион депозита сада, ми да фи-
нансирамо земљиште и градњу, а 
када зграда буде завршена, ви је 
исплаћујете у потпуности. У тој си-
туацији, ви купујете готову зграду и 
можете да рачунате на 80 посто кре-
дита. Тај милион је неповратан, и 
ако не обезбедите кредит када згра-
да буде завршена, губите депозит. 
Ево га предуговор, наш председник 
је већ потписао, сада је све на вама.

- Ти мора да си луд! - рекао ми је 
адвокат и пословни саветник Џим 
С. када сам га позвао телефоном да 
ми прокоментарише уговор који сам 
му управо послао факсом. - Је л’ ти 
знаш да можеш лако да изгубиш тај 
милион? Немаш обезбеђен ни први 
кредит у висини од 80 посто вред-
ности зграде, а пошто немаш својих 
пара, требаће ти и други кредит, од 
приватних позајмљивача.

- Знам да лако могу да изгубим тај 
милион, али размисли каква ће то 
бити дивна модерна зграда, она ће 
ми обезбедити пензију, а плус тога 
- милион аванса на једанаест мили-
она вредности је мање од десет посто 

ризика. Да ли је то велики ризик?
- Ради како хоћеш, ја ћу обавити 

свој део посла најбоље што могу, 
али сам те упозорио.

Милион за учешће обезбеђен је 
преко линије кредита за „Нафта 
Фудс“ - од банке сам тражио по-
већање због планираних нових 
поруџбина за следећу годину. Књи-
говођа је направио агресиван и ат-
рактиван план за следећи период, 
који смо предочили банци. Годину 

дана након тога, у мају 2005, предив-
на индустријска зграда од 165.000 
квадрата крај новог, првог електрон-
ског аутопута 407, била је готова.

Сада је требало затворити фи-
нансијску конструкцију, и поново 
је Пол учинио магију да немогућу 
мисију доведем до краја. Добили 
смо 80 посто кредита од једне осигу-
равајуће компаније, али уз услов да 
се не упише тзв. други кредит, што 

значи да купац треба да има оста-
так својих пара. Пошто је тај уговор 
био мало непрецизан, прибегли смо 
маневру: грађевинар ће обезбедити 
остатак кроз тзв. VTB (vendor take 
back) када продавац не узме целу 
суму новца, али стави терет на не-
кретнину. Тај терет је регистрован 
на 24 сата и онда замењен другим 
кредитом, добијеним од приватног 
кредитора и са двоцифреном кама-
том. Била је то дуга, стресна и ри-

зична операција, уговори и папири 
од адвоката су стигли у две велике 
картонске кутије. Славодобитно сам 
објавио свим пословним партнери-
ма: „‘Нафта’ се сели!“

Са сликом зграде.
Драган Марковић је на делу пока-

зао и доказао да за успешан бизнис 
није потребна само добра идеја него 
и храбре одлуке!  

СЛОВО

НОВИНАР У ПОСЛОВНОМ СВЕТУ
Драган Марковић, рођен је 1955. у Сомбору; 1974. долази на студије у Београд, где 
остаје да се професионално бави новинарством следећих десетак година. Био је 
главни и одговорни уредник „Студента“, потом уредник у више новина; текстове 
објављивао у следећим листовима: „Студент“, „Омладинске новине“, „Борба“, „Рад“, 
„Новости 8“, „Дуга“... Коаутор је књиге „68 – Студентски бунт и друштво“, која је 
доживела три издања. Крајем осамдесетих супруга и он отварају једну од првих 
приватних књижара, под именом „Бајка“, на Булевару Револуције, која прераста у 
велепродају, снабдевајући преко пет стотина приватних књижара.
У Канаду емигрирају 1994. са пословном визом и са породицом оснивају NAFTA 
FOODS & PACKAGING INC. Компанија постаје водећи произвођач кућица од ме-
дењака од ђумбира (Gingerbread House Kits) у Северној Америци, снабдевајући 
све највеће малопродаје у САД-у и Канади, као што су Walmart, Target, Sam’s Club, 
Coctco, Publix, Loblaws итд.
Фирма је продата у лето 2016, а Драган и Гордана породични бизнис преусмеравају 
на некретнине и консалтинг. Имају двоје деце и шесторо унука, планирају да више 
времена проводе са њима и на путовањима.

СЛОВО ТУШ КОМЕНТАР

Специјално за СЛОВО
Недјељко УБОВИЋ


