Помоћ из граског буџета за Добровољно ватрогасно
друштво у Доњој Љубији
11.10.2021 - 15.15

Добровољном ватрогасном друштву у Доњој Љубије, које ове
године обиљежава 85 година рада, из градског буџета су
додијељена средства у износу од 15.000 КМ за побољшање услова
рада и превентивног дјеловања на терену.

Та средства су подијељена у три транше и издвојена су за реновирање дома и набавку теренског
возила.
Старјешина Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Приједор Радован Марић изјавио је да
је ово важан догађај за ватрогаство у Приједору гдје дјелују једна професионална и двије
добровољне ватрогасне јединице , у Козарцу и Доњој Љубији.
"Сада ће дежурни ватрогасац имати гдје да буде и моћи ће и превентивно да дјелује, а један од
слиједећих задатака је мапирање терена како би се након дојаве о пожару могло правовремено

дјеловати", рекао је Мартић.
Он се захвалио Градској управи на средствима која ће у великој мјери помоћи ефикасности ове
добровољне ватрогасне јединице.
Фарук Решидовић који већ седам година обавља дужност предсједника ватрогасног друштва и
дежурног у друштву у Љубији изјавио је новинарима да они, прије свега, раде са мјештанима на
превентиви.
" Радимо на томе да не дође до пожара и да нам се мјештани правовремено јављају када нешто
пале. Овдје је доста старијих особа и у задњих мјесец и по дана имали смо пет пожара", рекао је
Решидовић.
Он је потврдио да тренутно у Љубији има 30 испитаних ватрогасаца волонтера који у свако доба
нових возилом могу изаћи на терен.
"Возило ће нам пуно значити јер сам до сада користио своје возило за излазак на терен", додао је
Решидовић.
Данашњој свечаности у Доњој Љубији присуствовали су замјеник градоначелника Жарко
Ковачевић и предсједник Скупштине града Приједор Мирсад Дуратовић .
" Додјелом средстава за опремање овог добровољног ватрогасног друштва, Град је доказао да води
и да ће убудуће водити бригу о свим , па и овим рубним дијеловима града и подржати рад удружења
, схватајући битност и важност послова које обављају, као што је у овом случају ватрогасно
друштво", истакао је Дуратовић.
Овом догађају присуствовао је и најстарији ватрогасац и почасни члан друштва Мустафа Хоџић
/90/ из Љубије.
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