
SVEUČILIŠNI KAMPUS NA TRSATU POZNATI UGOSTITELJ ZAKUPIO PROSTOR 

»Novi Capitano« na Filozofskom 

Jure Grubišić do zakupa prostora u zgradi Filozofskog došao je kupovinom tvrtke Nutrio koja 

je pobijedila na natječaju Sveučilišta 

RIJEKA Vlasnik Capitana Jure Grubišić otvorit će prvi 

komercijalni objekt u sklopu kampusa na Trsatu, kafić u 

zgradi Filozofskog fakulteta. Grubišić je mogućnost zakupa 

atraktivnog prostora dobio kupovinom riječke tvrtke Nutrio 

d.o.o., koja je osvojila natječaj što ga je provelo Sveučilište u 

Rijeci. Nutrio je, međutim, odustao od posla zbog straha od 

neisplativosti, nastalog prije svega zbog činjenice da će 

kampus biti prazan u ljetnim mjesecima, pa su tvrtku, a samim 

time i pravo na zakup kafića, prodali Grubišiću.  

     

Pristupačne cijene 
 

– Bio bih lud da se i ja ne bojim, ali uz kvalitetnu uslugu i cijene prilagođene studentima 

može se dobro poslovati. Istina je da će u srpnju i kolovozu promet biti znatno smanjen, ali to 

smo ukalkulirali u računicu – rekao je Grubišić – najavivši otvaranje kafića za mjesec dana.  

    Kupovinom Nutrija Grubišić je preuzeo uvjete koji su dogovoreni sa Sveučilištem u Rijeci. 

Vlasnik Capitana će tako plaćati zakupninu u iznosu od 6,2 eura po kvadratu. Budući da 

površina prostora, veći dio kojega zauzima terasa, iznosi 337,2 kvadrata, mjesečni zakup 

Grubišića će koštati 2.090 eura. Ugovor je potpisan na dvije godine. Uz Nutrio, u natječaju su 

sudjelovale tvrtke MA-VAL, Projekt zapad, Blato 1902. i Z.U.R.K, a pobjednik natječaja 

izabran je prije svega zbog financijski najizdašnije 

ponude. Nutrio inače  Papirnica tvrtki DA & DY 

Ako bi kafić mogao imati problema s 

poslovanjem, sigurno ga neće imati 

papirnica. Proveden je natječaj i za tu 

djelatnost, a osvojila ga je riječka 

tvrtka DA & DY poduzetnika Darka 

Dipića, koja trgovinu, u kojoj između 

ostaloga nudi usloge fotokopiranja, 

ima u Robnoj kući Ri. Zanimljivo je 

da je DA & DY prošle godine na 4. 

katu Robne kuće Ri otvorio »Internet 

korner« s 23 računala i popustom za 

studente, koji je otvorio 

gradonačelnik Vojko Obersnel. Grad 

Rijeka je pritom DA & DY-ju ustupio 

jedno prijenosno računalo i najavio 

poduzetničke poticaje. Otvaranju 

»kornera« prisustvovao je rektor 

Sveučilišta u Rijeci Pero Lučin. Na 

natječaju za papirnicu sudjelovale su i 

tvrtke Duga iz Varaždina te eKopija, 

Lovro copy, Scripta i Veneo iz 

Rijeke. Ugovor o zakupu papirnice 

također traje dvije godine, a mjesečna 

zakupnina je 1.086 eura.  
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upravlja sandwich-shopom u blizini Sušačke 

gimnazije.  

     

Restoran »Index 2« 
 

Kafić u sklopu Filozofskog fakulteta jedan je od triju 

komercijalnih objekata koji će se uskoro otvoriti na 

Trsatu. Druga dva su kafić i slastičarnica u sklopu 

objekta prehrane, u kojem će najveće mjesto zauzeti 

studentska menza, svojevrsni »Index 2«, kojim će 

upravljati Studentski centar i koji bi, prema 

posljednjim najavama, vrata trebao otvoriti 2. svibnja. 

Prema riječima Tončija Mikca, prodekana za poslovne 

i integracijske procese, natječaj za kafić i slastičarnicu 

trebao bi biti raspisan za 15-ak dana.  

    – U kasnijoj fazi kafići bi se trebali otvoriti i u 

zgradama Građevinskog fakulteta, odnosno 

Sveučilišnih odjela. Vjerujem da će svi imati posla jer 

bi u perspektivi na Trsatu trebalo cirkulirati oko 

10.000 ljudi, što studenata, što profesora i ostalog osoblja. Trenutačno u kampusu cirkulira 

oko 3.500 studenata i 500 profesora i ostalog osoblja – rekao je Mikac, najavivši da bi nakon 

isteka zakupa, koji će se potpisivati na dvije ili tri godine, sveučilište moglo preuzeti i kafiće i 

slastičarnice koji se sada nude privatnim ugostiteljima.  

Ivor BALEN 

 

 

Knjižnica počela raditi  

RIJEKA  Knjižnica Filozofskog 

fakulteta Sveučilišta u Rijeci jučer je 

počela s radom u Kampusu na Trsatu. 

Prostorije knjižnice smještene su na 

trećem katu nove zgrade Filozofskog 

fakulteta u prostoriji 304, a radno 

vrijeme je radnim danom između 9 i 

17 sati. Iako iz uprave Filozofskog 

fakulteta mole korisnike za 

razumijevanje i strpljenje s obzirom 

na to da još nisu ostvareni svi 

preduvjeti za slobodan pristup fondu, 

napominju da će se posuđivanje i 

vraćanje knjiga, unatoč tome, odvijati 

neometano. (A. P.) 


