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Studija slučaja:  

Izgradnja poslovne hale u 

Požegi 

 
Za klijenta Autodijelovi Barišić izrađena je kompletna projektna dokumentacija i prijava na EU 

natječaj, te upravljanje projektom nakon potpisivanja ugovora o korištenju bespovratnih sredstava 

za izgradnju poslovne hale. Bomis Advisory proveo je kompletnu  uslugu projektnog financiranja 

i projektnog upravljanja. Projekt je trajao 2 godine, a vrijednost projekta bila je 980.000 EUR. 
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Projekt: Izgradnja nove poslovne jedinice u svrhu 

proširenja kapaciteta poslovanja, Požega, Hrvatska 

 
 

 

 

Svojim angažmanom na projektu 
izgradnje poslovne hale pomogli smo 
poduzetniku Autodijelovi Barišić iz 
Požege da ostvari svoj poslovni cilj. 
Poduzetnik se bavi prodajom 
autodijelova i dio je franšize tvrtke 
Tokić d.o.o. Vlasnik, Josip Barišić 
odlučio je u Požegi izgraditi poslovnu 
halu u koju će preseliti svoje 
poslovanje, te podići razinu usluge na 
viši nivo. Kupci će imati više mjesta za 
parking, u ponudi će biti više artikala 
dostupnih odmah – jer će prostor se 
povećati prostor skladišta. Projekt je 
prijavljen na natječaj koncem 2016. 
godine, započeo je u kolovozu 2017. 
godine i trajao je do kolovoza 2019.   

 

Obrt Autodijelovi Barišić sa sjedištem u 
Požegi osnovao je g. Josip Barišić koji se 
već dugi niz godina bavi organiziranjem 
prodaje autodijelova te ima postojeću 
mrežu poslovnica u nekoliko slavonskih 
gradova.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svrha projekta bilo je povećanje 
kapaciteta poduzetnika kroz osnivanje 
nove poslovne jedinice u gradu Požegi, 
gdje se nalazi i sjedište tvrtke, kako bi 
se nastavio kontinuirani rast i ojačala 
konkurentnost. 

Ciljevi projekta bili su:  

• zapošljavanje 5 novih djelatnika 

• povećanje učinkovitosti poslovanja 
kroz rast tvrtke.  

• Otvaranje nove poslovne jedinice 

Rezultati projekta su:  

• Rast prihoda za 29,8 m kuna 

• Otvaranje novih poslovnica 

• Povećanje broja klijenata. 

• Otvaranje nove poslovnice u 
području indeksa razvijenosti III. 
skupine (Požega)  

• Porast broja zaposlenih djelatnika 
za 25 na kraju projekta. 

Kada se usporede podatci prije i poslije 
završetka projekta vidi se da je 
provedba projekta značajno doprinjela 
rastu poduzeća. Tako su se prihodi 
povećali za 151%, broj zaposlenih 
djelatnika povećao se za 60%.  

                www.bomis.hr 

  

 

 
  

 
 
 
 

Vrijednost projekta 

7.346.619 HRK 
 
 
 
 

Bespovratna sredstva 

3.309.338 HRK 
 
 
 
 

Broj zaposlenih 
  

2016: 42 
2019: 67 

 
 

Prihodi  
  

2016: 19,7 m  
2019: 49,5 m 

 
 
 

Doprinos projekta 
 

Zaposlenici: 25 

Prihodi:  29,8 m HRK 
 

http://www.bomis.hr/

