
Radno vrijeme oglasne službe:   r   ponedjeljak - petak od 8 do 18 sati   r   subotom od 9 do 13 sati   r   nedjeljom i praznikom od 11 do 15 sati

OBAVIJESTI O SMRTI

Tužnim srcem javljamo svoj
rodbini, prijateljima i znancima da
nas je dana 8.9.2010. u 75. godini
života napustio naš voljeni

ANTON JUKOPILA
Pokop našeg voljenog obavit će se
u petak, 10.9.2010. u 16.30 sati na
groblju "Sv. Križ" u Medulinu.

Ožalošćeni: supruga ANA, sinovi
EMIL i ROBERTO, nevjeste
INGRID i TIHANA, unuci NINA,
LEONARD, VEDRAN i LUKA,
sestra MILKA s obitelji te ostala
tugujuća rodbina

002-109915

S tugom u srcu javljamo rodbini,
prijateljima i znancima žalosnu
vijest da nas je 9.9.2010. u 80.
godini života napustio naš voljeni

DOBRIVOJ ŽIVKOVIĆ
ŽILE

Posljednji ispraćaj voljenog nam
pokojnika obavit će se u subotu,
11.9.2010. na mjesnom groblju
Marčana u 11 sati.

Ožalošćeni: supruga ANA, sin
BOBAN, nevjesta GORANA, unuci
JAN i SVEN te ostala tugujuća
rodbina

002-109954

S tugom u srcu javljamo svoj
rodbini, prijateljima i znancima
žalosnu vijest da nas je 9.9.2010. u
87. godini života napustila naša
voljena mama, nona, pranona,
sestra i kunjada

ELDA ŽULIĆ
rođ. Glavić

Posljednji tužni ispraćaj naše drage
pokojnice bit će u petak, 10.9.2010.
u 17,30 na mjesnom groblju Roč.

Ožalošćeni: kćerke NADJA,
MARJUČA i sin EDVIN s
obiteljima te ostala tugujuća
rodbina

002-109934

Dobrodušno srce prestalo je kucati
dana 9.9.2010. u 81. godini života.

Zauvijek će ostati u našim srcima
naš voljeni

JOSIP BERGIĆ
BEPI

Pokop našeg voljenog obavit će se
u petak, 10.9.2010. u 15 sati na
Gradskom groblju u Puli.

Ožalošćeni: supruga MARIJUČA,
kćerke DENIS i SUZANA, zet
MATE, unuci MATIA, KRISTINA
i PAOLA, sestra MARIČI s obitelji
te ostala tugujuća rodbina

002-109929

S tugom u srcu javljamo svoj
rodbini, prijateljima i znancima
žalosnu vijest da nas je 8.9.2010. u
83. godini života, u Gospodinu
napustila naša voljena

MARIJA KRIZMANČIĆ
rođ. Grbac

Posljednji ispraćaj naše drage
pokojnice bit će u petak, 10.9.2010.
u 16 sati na mjesnom groblju u
Lanišću.

Ožalošćeni: kćerka MARIJA, zet
PETAR, kćerka CILA, zet RADO,
unuci DANIJELA, ROBERT,
SUZANA, SANDRA, ROBERTA,
DANIJELA i EMANUELA s
obiteljima te ostala tugujuća
rodbina

002-109945

Tužnim srcem javljamo rodbini,
prijateljima, susjedima i znancima
da nas je u srijedu, 8.9.2010. u 98.
godini života napustila naša draga
i voljena

MARIJA LABINAC
rođ. ŽUŽIĆ

Posljednji tužni ispraćaj naše
voljene pokojnice obavit će se u
petak, 10.9.2010. u 16 sati na
mjesnom groblju u Taru.

Ožalošćeni: sin ÐILDO-ÐINO,
kćerke ERMINIA i RINA, zet
VALERIO, unuci NADIJA,
ÐULIA, NINO i LJILJANA s
familijama, praunuci te ostala
tugujuća rodbina

002-109926

POZDRAVI

Posljednji pozdrav dragom i
voljenom suprugu

ANTONU
Tvoja ANA

002-109916

Posljednji pozdrav dragom i
voljenom ocu, svekru i didu

ANTONU
Sin EMIL, nevjesta INGRID, unuci
NINA, LEONARD i VEDRAN

002-109917

Posljednji pozdrav dragom i
voljenom ocu, svekru i didu

ANTONU
Sin ROBERTO, nevjesta TIHANA,
unuk LUKA

002-109918

Posljednji pozdrav najdražem
prijatelju

ANTONU JUKOPILI
Obitelj TOMŠE

002-109904

Posljednji tužni pozdrav Emilovom
tati

ANTONU JUKOPILI
MAJA i SERÐO sa djecom

002-109909

Posljednji pozdrav

ANTONU JUKOPILI
Uprava i igrači NK Medulin 1921

002-109911

Posljednji pozdrav dragom tati
našeg zeta i kunjada

ANTONU
STEPANČIĆ GORDANA, BRUNO
i IVOR

002-109919

Posljednji pozdrav dragom kunjadu

ANTONU
Kunjada DARINKA s obitelji

002-109920

Posljednji pozdrav dragom

TONETU
od familije ZULIANI

002-109921

Tužni pozdrav dragom bratu

ANTONU
Sestra MILKA i šogor RUDI

002-109922

Nezaboravnom ciu

ANTONU
zadnji tužni pozdrav

nećakinja LORETA s familijom

002-109924

Posljednji pozdrav ocu dragog
prijatelja Emila

ANTONU JUKOPILI
MIRO MOČINIĆ s obitelji

002-109925

Posljednji pozdrav ocu Općinskog
vijećnika Općine Medulin

ANTONU JUKOPILI
Općinsko vijeće, Općinski načelnik
i djelatnici Općine Medulin

002-109931

Posljednji pozdrav ocu našeg
kolege i suradnika

ANTONU JUKOPILI
Djelatnici Kirurgije i
Anesteziologije OB Pula

002-109933

Dragoj mami i punici

ELDI ŽULIĆ
Zauvijek ćemo te nositi u našim
srcima i lijepim sjećanjima.

Počivala u miru Božjem.

Kćerka MARJUČA i zet DUŠAN

002-109935

Zadnji zbogom dragoj mami i
punici

ELDI ŽULIĆ
Tvoju plemenitost i snagu duha
nikad nećemo zaboraviti.

Počivala u miru Božjem.

Kćerka NADJA i zet MARIO

002-109936

Posljednji pozdrav dragoj noni i
pranoni

ELDI ŽULIĆ
Unuci INGRID, SANDI, ALEN,
ALEŠ, DAMIR, SANDRA i
DORES, praunuci IVONA,
MATEO, JANA i KATRIN

002-109937

Posljednji pozdrav dragoj kunjadi

ELDI
Kunjada LIVIJA s familijom

002-109938

Posljednji pozdrav dragoj ciji

ELDI
ALDO i VIDA te ANA i VELJKO s
familijama

002-109939

Posljednji pozdrav

ELDI ŽULIĆ
GRAD BUZET

002-109940

Posljednji pozdrav Marjučinoj mami

ELDI ŽULIĆ
RINO MUZICA s obitelji

002-109942

Zadnje tužno zbogom teti

ELDI
KLARA s familijom

002-109943

Posljednji pozdrav kunjadi

ELDI
VILIJAM i kćer ALENKA s
familijom

002-109944

Zadnji pozdrav ciji

ELDI
Počivala u miru Božjem.

Nećaci iz Drage

002-109946

Posljednji pozdrav ciji

ELDI
Obitelji PRESEL i PERNIĆ

002-109950

Posljednji pozdrav dragoj kunjadi

ELDI ŽULIĆ
LUCIJANA GLAVIĆ s obitelji

002-109951

Posljednji pozdrav našoj dragoj

IVANKI BORINA
Familija DIKOVIĆ MILAN i LIDIJA,
DAVOR, LIANA, DAVID i NIKA

002-109900

Posljednji pozdrav majci našeg
dragog prijatelja

IVANKI BORINA
DEAN, IGOR, MARINO, PREDRAG,
OLEG i VLATKO s obiteljima

002-109901

Posljednji pozdrav Igorovoj mami,
teti

IVANKI BORINA
AURELIO i obitelj

002-109907

Posljednji pozdrav dragom

BEPIJU
Kunjado ECIO s familijom

002-109927



Radno vrijeme oglasne službe:   r   ponedjeljak - petak od 8 do 18 sati   r   subotom od 9 do 13 sati   r   nedjeljom i praznikom od 11 do 15 sati

Povodom bolnog rastanka od naše
drage mame, none i pranone

MARIJE BOŽAC
ovim se putem zahvaljujemo
rodbini, susjedima, prijateljima i
znancima koji su u našoj tuzi bili s
nama i dostojanstveno ispratili našu
dragu na vječni počinak.

Posebno se zahvaljujemo dr.
Počekaj, dr. Budisavljević i osoblju
onkološke ambulante na pomoći i
razumijevanju u tim teškim
trenucima.

Tugujuća obitelj

002-109923

Povodom tužnog rastanka od naše
voljene

MARIJE MILKE OKMACA
od srca zahvaljujemo rodbini,
susjedima, prijateljima, znancima
i svim dobrim ljudima koji su bili
uz nas u teškim trenucima, izrazili
sućut te voljenu nam pokojnicu
dostojanstveno ispratili na vječni
počinak.

Posebno hvala liječnicima i
medicinskom osoblju
Gastroenterologije i Hematologije
OB Pula te mještanima sela
Kmačići na nesebičnoj pomoći i
razumijevanju.

Ožalošćena obitelj

002-109898

Posljednji pozdrav našem dragom
susjedu

BEPIJU BERGIĆU
Obitelj KORACA

002-109952

Posljednji pozdrav našem dragom

BEPU BERGIĆU
Kunjado BERTO, kunjada ZORA
i nevodo ENER s famejon

002-109948

Posljednji pozdrav nonu našeg
radnog kolege

JOZI PAVIĆU
Osoblje Cotton Cluba Poreč

002-109906

Posljednji pozdrav mami naše
kolegice Nataše, gospođi

LJUBOMIRI LASIĆ
Aktiv matematike Osnovne škole
Poreč

002-109903

Posljednji pozdrav našem članu

TOMISLAVU ŠENU
Društvo likovnih stvaratelja - Pazin

002-109912

SJEĆANJA

Tužno sjećanje

ANA VIŠKOVIĆ
i

LEONARDO VIŠKOVIĆ
Ljubav, tuga i uspomene na vas
ostat će vječno u našim srcima.

Vaši: suprug i otac LINO, kćer i
sestra LEONIDA s familijom

002-109910

Tužno sjećanje na

ANU PERUŠKO
rođ. BAŠKERA

10.9.1990. - 10.9.2010.
Ti si naš anđeo čuvar

Tvoj glas, tvoj lik, dobrota i ljubav

Tvoja lijepa riječ za svakoga

zauvijek ostaje u sjećanju tvojih
najmilijih.

Kćerke MORENA i NATAŠA s
familijama i suprug BEPO

002-109902

Tužno sjećanje na našu dragu i
voljenu

ANKICU TURKOVIĆ
rođ. Leško

10.9.2009. - 10.9.2010.
Sjećanje i uspomene na tebe, tvoju
dobrotu i veliko srce nikada neće
izblijediti.

Hvala svima koji posjećuju tvoj tihi
dom.

S ljubavlju i tugom,

tvoji najmiliji: suprug FRANJO,
sin DARKO, snaja SANDRA, unuci
NINA i DINO

002-109751

In memoriam

CVETKO ŠPRALJA
10.9.2005. - 10.9.2010.

S ljubavlju,

VIŠNJA, MIRNA i JAKOV

002-109897

Tužno sjećanje

DENI PUJA
10.9.1989. - 10.9.2010.

S ljubavlju i tugom nosimo te u
srcu.

Tvoji najmiliji: mama SANJA, tata
SERGIO i braća SIMON i LUKA

002-109752

Sjećanje

ESTER ČERIN
28.2.1944. - 10.9.2009.

I dalje te oplakujemo...

Tvoji: BRUNO i SANDRA

002-109811

Sjećanje na

FERIDU ŠUMIGA
10.9.2006. - 10.9.2010.

Godine prolaze, a bol ostaje.

Čuvamo u srcima Tvoj lik i dobrotu.

Nikada te vrijeme izbrisati neće.
Volimo te i poštujemo zauvijek.

Tvoji najmiliji: suprug STJEPAN,
sin MEKSUD, kćerke FATIMA,
MIRZETA i MEKSURA, zetovi
MIRSAD i ESAD, nevjesta
SUADA, unuci DANIEL, SANJA,
SANJIN, MAJA, SAŠA, ALEN,
SANEL i DANIELA

002-109914

Sjećanje na voljenu kolegicu,
medicinsku sestru

GORDANU KRNJAJIĆ
ALEKSIĆ

10.9.2008. - 10.9.2010.
S ljubavlju i tugom čuvamo Te u
našim srcima.

Tvoje kolegice s Neurologije

002-109947

Sjećanje

GRACIJANO KOKOT
10.9.2008. - 10.9.2010.

S ljubavlju,

ESTER, AUGUSTA i EDUARD
002-109913

Sjećanje na dragu

MARIJU BLAŽINA
10.9.2009. - 10.9.2010.

S ljubavlju i poštovanjem čuvamo
uspomenu na tebe.

Sestra ANA i nećak IVAN s
familijom

002-109953

Tužno sjećanje na voljenu

MARINU MOGOROVIĆ
10.9.1998. - 10.9.2010.

Kad bi ruke mogle

u zagrljaj te povest

grlile bi tako snažno

da sve drugo ne bi bilo važno.

Tvoja mama

002-109941

Tužno sjećanje

MARIO SIROTIĆ
10.9.2004. - 10.9.2010.

Ništa na svijetu jače ne boli kao
kad se izgubi onoga koga se najviše
voli.

S ljubavlju...

Tvoji najmiliji

002-109930

In memoriam

MILAN IVANČIĆ
10.9.1982. - 10.9.2010.

Supruga SLAVICA i sinovi ZORAN
i IGOR

002-109868

PIETRO PIUTTI
10.9.2008. - 10.9.2010.

Danju u mojim mislima,
noću u mojim snovima,
neprestano u mom životu,
i danas i sutra
i svih proteklih dana...
Živjet ćeš
vječno voljen
i nikad zaboravljen.
Supruga RUŽA

002-109899

Sjećanje na dragog prijatelja

DIEGA BENCA
10.9.2006. – 10.9.2010.

Obitelj KRIZMAN

002-109955

ZAHVALE

U boli i tuzi zbog gubitka naše voljene
mame, none, pranone, punice i sestre

LJUBICE BURŠIĆ
ostale su nam uspomene i riječi
duboke zahvalnosti svoj rodbini,
prijateljima, susjedima i znancima koji
su svojom sućuti ublažili bol i našu
voljenu ispratili na vječni počinak.

Posebno se zahvaljujemo dr. Goranu
Ribiču i osoblju Odjela
gastroenterologije Opće bolnice Pula
na požrtvovnosti i izvanrednoj njezi.

Veliko hvala i velečasnom Milovanu
na duhovnoj potpori i dirljivom
oproštaju.

Ožalošćena obitelj

002-109831

Povodom bolnog rastanka od naše
voljene

MARIJE BENČIĆ
Zahvaljujemo se u ime obitelji, svim
ljudima koji su nam pomogli u
teškim trenucima te izrazili sućut
za našu dragu pokojnicu.
Veliko hvala.
Tugujuća obitelj

002-109908

Povodom smrti našeg dragog
supruga, oca i brata, gospodina

ANTONA GOLJE - NINA
Tonija

najiskrenije zahvaljujemo timu
Hitne pomoći u Labinu koji su
22.7.2010., prvi pomogli.

Zahvaljujemo svom medicinskom
osoblju Odjela anestezije i
reanimacije (II.kat) Opće bolnice
Pula. Posebno veliko hvala dr.
Miler, dr. Šuput, dr. Žufić, dr.
Košeto, dr. Nožica... koji su
danonoćno bdjeli nad našim
Ninićem, pokazali izuzetnu
profesionalnost i toplu ljudsku
brigu te se trudili olakšati
posljednje njegove dane.

Svima veliko hvala.

Supruga RUŽICA i sinovi
GORDAN i MARINO, brat NEVIO
s ALFRIDOM i sestra MARIA

002-109866

Dirnuti iskrenim suosjećanjem i
pažnjom u trenucima rastanka od
našeg supruga, oca, nonića, brata
i šogora, gospodina

ANTONA GOLJE - NINA
Tonija

ovim se putem zahvaljujemo
rodbini, susjedima, prijateljima,
znancima i svim dobrim ljudima
koji su u našoj tuzi bili uz nas.

Veliko hvala medicinskom osoblju
i liječnicima Odjela anestezije i
reanimacije Opće bolnice Pula, dr.
Šuput, dr. Žufić, dr. Košeto i
ostalima koji su se toplom ljudskom
brigom trudili olakšati posljednje
dane našeg Ninića. Hvala na
razumijevanju i pomoći tvrtki
"Dvokut Erco" d.o.o., velika hvala
njegovim kolegama iz Hrvatske
kontrole zračne plovidbe d.o.o. koji
su ga ispratili na vječni počinak i
izrazili iskrenu sućut.

Svima hvala.

Supruga RUŽICA i sinovi
GORDAN i MARINO

002-109867

Dirnuti pažnjom i suosjećanjem u
trenucima bolnog rastanka od
našeg voljenog

BOŽIDARA JOVANOVIĆA
a u nemogućnosti da se svima
pojedinačno zahvalimo, ovim se
putem zahvaljujemo svoj rodbini,
susjedima, prijateljima i znancima.

Veliko hvala Odjelu neurologije i
kardiologije OB Pula te svima koji
su nam izrazili sućut i našeg
voljenog ispratili na vječni počinak.

Tugujuća obitelj

002-109896


