
Врста подршке

1. бр. 

обухваће

них 

ЛУИС

2. бр. 

обухваће

них 

ЛУИС

СВЕ 

обух. 

ЛУИС

Врста подршке

1. бр. 

обухваћен

их ЛУИС

2. бр. 

обухваће

них 

ЛУИС

СВЕ 

обух. 

ЛУИС

121 26321.00 26321.00 0.00 26321.00 а) набавка и 

додјела колица за 

ЛсИ

1 0

/

500.00 500.00 0.00 500.00 б) набавка 

прехрамбено-

хигијнског 

пакета

1 0 0

19 5819.00 5819.00 0.00 5819.00

побољшани 

услови за 

боравак, 

образовање и 

рехабилитацију 

ЛУИС у вртићу

1000.00 1000.00 0.00 1000.00

11 4211.00 4191.00 20.00 4207.32 а) набавка 

енетеријера и 

опремање дневног 

центра ( намјештај, 

простирке, ТВ,... )

11
побољшани 

основни 

животни услови 

ЛУИС

2250.00 2250.00 0.00 2250

Sa: 6461.00 6441.00 20.00 6457.32

б) обезбјеђивање 

исхране и освјежења 

корисницима у 

Дневном центру

ПРЕГЛЕД реализације Планова и потреба корисника у локалним Удружењима Савеза, финансираране кроз расподјелу средстава '' С љубављу храбрим срцима '' 

0б) набавка 

прехрамбено-

хигијнског 

пакета

10

Постављање 

изолације на објекту 

у којем бораве ЛУИС  

( инклузивни вртић )

02.

ИСТОЧНО 

САРАЈЕВО – 

Удружење 

омладине и 

родитеља                     

'' Вратите нам 

осмијех '' Sa:

а) набавка, 

превоз и додјела 

прехрамбено - 

хигијенских 

пакета

001.

ШАМАЦ – 

Удружење 

грађана за 

помоћ лицима 

са посебним 

потребама

побољшани 

здравствени 

услови ЛУИС

в) набавка 

намјештаја и 

кућанских 

апарата

3 побољшани 

основни 

животни услови 

ЛУИС

69

64

Резултати / 

ефекти

СТАТУС по 

завршетку Акције,  

01. 07. 2013.  

Напомене

Ред. 

Бр.

НАЗИВ 

ЧЛАНИЦЕ – 

УДРУЖЕЊА

Бр. 

Члан

ова 

на 

евид

енци

ји

УКУПНО 

ОДОБРЕНО 

ПО 

ЧЛАНИЦИ      

ИЗНОС 

ОПРАВДА

НИХ СР.

УКУПНО 

ИСПЛАЋЕ

НО

НИЈЕ 

РАСПО

РЕЂЕН

О

ПОЈЕДИНАЧНО за ЛУИС

Реализација и 

извјештавање 

активности 

спроведене 

према Плану 

потреба  и 

критеријима                        

( финансијско и 

наративно 

извјештавање 

задовољено ) 

побољшани 

основни 

животни услови 

ЛУИС

Реализација и 

извјештавање 

активности 

спроведене 

према Плану 

потреба  и 

критеријима                        

( финансијско и 

наративно 

извјештавање у 

потпуности 

задовољено ) 

побољшани 

услови за 

боравак, 

образовање и 

рехабилитацију 

ЛУИС у 

Дневном центру

22

22 003.

БРОД -      

Удружење 

родитеља дјеце 

и омладине са 

посебним 

потребама и 

лица са 

инвалидитетом           

’’ Корак наде ’’ 

Активности  

реализоване према 

Плану потреба и 

критеријима,  

извјештавање није у 

потпуности 

задовољено        

0

5

33

ВРСТА ПОДРШКЕ

ГРУПНО за ЛУИС

10 5

6819.00 0.00 6819.00

11

0

11

26821.00 0.00 26821.00Sa: 26821.00

6819.00



2. КОМИСИЈА, 01.и 2. 11. 2012. године

30 8030.00 8030.00 0.00 8030.00
а) набавка и 

додјела 

прехрамбено - 

хигијенских 

пакета

1 0
а) набавка и 

опремање дневног 

центра опремом - 

дидактика и 

намјештајем

41

побољшани 

основни 

животни услови 

ЛУИС

2250.00 2250.00 0.00 2250.00

б)набавка и 

подјела пакета ( 

сјемена за 

пољопривреду)

б) обезбјеђивање 

исхране и освјежења 

корисницима у 

Дневном центру

41

в) адаптација 

простора (електро, 

водо прикључак, 

чишћење димњака, 

мјесечне потрошње 

еле.енергије )

41

г) набавка опреме / 

машине за 

радионичке 

активности

0 20

74 16874.00 16874.00 0.00 16874.00
а) набавка и 

додјела 

прехрамбених 

пакета

40

а) рад стручњака са 

дјецом у 

радионицама

11
побољшани 

основни 

животни услови 

ЛУИС

2250.00 2250.00 0.00 2250.00
б) превоз 

корисника у 

радионице из 

руралног 

подручја

5

б) обезбјеђивање 

исхране и освјежења 

корисницима за 

радионице

11

в) набавка 

намјештаја и 

кућанских 

апарата

14

г) уплата 

електричне 

енергије 

кориснику

1 8

д) набавка 

ортопедског 

помагала 

корисницима

0 1

19124.00

побољшани 

услови за 

боравак, 

образовање и 

рехабилитацију 

ЛУИС у 

Дневном центру

Реализација и 

извјештавање 

активности 

спроведене 

према Плану 

потреба  и 

критеријима                        

( финансијско и 

наративно 

извјештавање у 

потпуности 

задовољено ) 

4

ФОЧА 

Удружење за 

помоћ дјеци и 

омладини са 

посебним 

потребама ’’ 

Трачак наде ’’ 

0

Sa: 10280.00

143

33 побољшани 

услови за  

образовање и 

рехабилитацију 

ЛУИС кроз 

радионице

5

36

БИЈЕЉИНА 

– Удружење за 

помоћ 

ментално 

заосталим 

лицима '' Нада 

''

Sa: 19124.00 19124.00 0.00

0

в) набавка 

дидактичког 

материјала за 

радионице

Реализација и 

извјештавање 

активности 

спроведене 

према Плану 

потреба  и 

критеријима                        

( финансијско и 

наративно 

извјештавање у 

потпуности 

задовољено ) 

00

10280.00 0.00 10280.00

69

37

11



64 14864.00 14864.00 0.00 14864.00 а) набавка и 

додјела 

прехрамбених 

пакета

5
а) рад 

физиотерапеута са 

корисницима 

10 побољшани 

основни 

животни услови 

ЛУИС

1500.00 1500.00 0.00 1500.00
б) набавка 

намјештаја, 

кућанских 

апарата

10

б) набавка опреме за 

физиотерапеутске 

третмане

10

Sa: 16364.00 16364.00 0.00 16364.00

в) набавка 

одјевних 

предмета 

корисницима

5
в) обезбјеђивање 

исхране, освјежења и 

средстава за хигијену 

корисницима у 

Дневном центру

37

г) набавка 

ортопедских 

помагала и 

лијекова 

корисницима

5
г) набавка 

репроматеријала за 

радионице у Дневном 

центру

37

63 14663.00 14663.00 0.00 14876.24 а) набавка и 

додјела 

прехрамбених 

пакета

23 2 а) набавка опреме / 

машине за 

радионичке 

активности

2 0 побољшани 

основни 

животни услови 

ЛУИС

500.00 500.00 0.00 500 б) физиотерап. 

третмани 

корисницима

5 побољшани 

стамбени услови 

корисника

Sa: 15163.00 15163.00 0.00 15376.24 в) набавка пећи 

за дрва и огрев,

1

г) уплата ел. 

енергије и воде 

корисницима

13

д)  набавка 

лијекова и пелена  

за кориснике

6

ђ) израда пасоша 

корисницима

3

е) набавка и 

уградња крова 

куће кориснику

1

ж) санација 

стамбеног 

објекта 

кориснику

1

з) набавка 

намјештаја и 

кућанских 

апарата

0 1

6

СРБАЦ – 

Удружење 

родитеља и 

дјеце са 

посебним 

потребама '' 

Извор ''

0

7

СОКОЛАЦ – 

Удружење за 

помоћ лицима 

са посебним 

потребама '' 

Подршка '' 

Реализација и 

извјештавање 

активности 

спроведене 

према Плану 

потреба  и 

критеријима                        

( финансијско и 

наративно 

извјештавање у 

потпуности 

задовољено ) 

побољшано 

здравствено 

стање 

корисника 

Активности  

реализоване 

према Плану 

потреба и 

критеријима, 

25

Активности  

реализоване према 

Плану потреба и 

критеријима,  

извјештавање није у 

потпуности 

задовољено        

побољшани 

услови за  

образовање и 

рехабилитацију 

ЛУИС кроз 

радионице

побољшани 

услови за  

боравак и 

рехабилитацију 

ЛУИС у 

Дневном центру

Остала 

достављена 

документација  

према 

дефинисаним 

критеријима

0

2

0

94

0

0

56 6

б) поправка опреме / 

апарата за 

радионичке 

активности 

корисника

2

в)набавка 

репроматеријала за 

радионичке 

активности на 

апарату



49 11849.00 11849.00 0.00 11849.00
а) набавка и 

додјела 

прехрамбено 

хигијенских 

пакета

50

а) подршка на име 

електричне енергије 

за Дневни центар

11
побољшани 

основни 

животни услови 

ЛУИС

2250.00 2250.00 0.00 2250.00

б) лијечење у 

иностранству

1

б) обезбјеђивање 

исхране и освјежења 

корисницима у 

Дневном центру

11
побољшани 

услови за  

образовање и 

рехабилитацију 

ЛУИС кроз 

радионице у 

Дневном центру

Sa: 14099.00 14099.00 0.00 14099.00

в) набавка 

посебне исхране 

за корисника

1

в)набавка 

репроматеријала за 

радионице у Дневном 

центру

11 5

побољшано 

здравствено 

стање 

корисника

58 13658.00 13658.00 0.00 13658.00 а) набавка и 

додјела 

кућанских 

апарата, 

намјештаја, 

гардеробе

15

а) набавка огрева за 

Дневни центар

0
побољшани 

основни 

животни услови 

ЛУИС

2250.00 2250.00 0.00 2250.00
б) набавка 

одјевних 

предмета 

корисницима

2

б) обезбјеђивање 

исхране и освјежења 

корисницима у 

Дневном центру

19

Sa: 15908.00 15908.00 0.00 15908.00 4

в)набавка средстава 

за хигијену у 

Дневном центру

г) обезбијеђени 

стручни третмани и 

брига и њега 

корисника у Дневном 

центру

0 19

д) набавка 

репроматеријала за 

радионице у Дневном 

центру

6

3. КОМИСИЈА, 23.   и 24. 11. 2012. године

Реализација и 

извјештавање 

активности 

спроведене 

према Плану 

потреба  и 

критеријима                        

( финансијско и 

наративно 

извјештавање у 

потпуности 

задовољено ) 

8 0

0

в) набавка 

ортопедских 

помагала за 

кориснике

0

9

ПАЛЕ – 

Удружење за 

помоћ дјеци и 

омладини са 

посебним 

потребама '' 

Сунце ''

БИЛЕЋА – 

Удружење 

родитеља и 

пријатеља 

дјеце и 

омладине са 

потешкоћама 

у развоју '' 

Ведар осмијех 

''

Реализација и 

извјештавање 

активности 

спроведене 

према Плану 

потреба  и 

критеријима                        

( финансијско и 

наративно 

извјештавање у 

потпуности 

задовољено ) побољшано 

здравствено 

стање 

корисника

побољшани 

услови за  

образовање и 

рехабилитацију 

ЛУИС кроз 

радионице  и 

боравак у 

Дневном центру

52

22

38

21 66



305 63305.00 63305.00 0.00 63305.00

а) набавка, 

превоз  и додјела 

кућанских 

апарата

43 0
а) обезбјеђени 

услови за боравак 

и рад са 

корисницима, 

исхрана и 

освјежење, 

хигијена, .... 

Дневног центра '' 

Оникс ''

20 побољшани 

услови за  

образовање и 

рехабилитацију 

ЛУИС кроз 

радионице  и 

боравак у 

Дневном центру 

и заштитно 

окупационим 

радионицама
2250.00 2250.00 0.00 2250.00

б) набавка, 

превоз  и додјела 

прехрамбено - 

хигијенских 

пакета

б) обезбијеђени 

стручни третмани и 

брига и њега 

корисника у Дневном 

центру  '' Оникс ''

20

побољшани 

основни 

животни услови 

ЛУИС

Sa: 65555.00 65555.00 0.00 65555.00

в) адаптација 

столарије за потребе:  

Дневног центра '' 

Оникс '';  Заштитно 

окупационе 

радионице; различите 

тренинге и 

радионице за дјецу и 

омладину

79

г) набавка опреме за 

логопедске третмане 

за Центар '' Заштити 

ме ''

154

д) превоз 

најугроженијих 

корисника  до 

Дневног центра и 

заштитне радионице

2
подршка 

процесу 

рехабилитације 

и развоју 

преосталих 

способности 

корисника

ђ) подршка 

покретању нове 

услуге за лица са 

тежим психо - 

физичким сметњама '' 

Моја лука ''

10

подршка 

покретању и 

развоју услуга у 

систему 

социјалне 

заштите за 

ЛУИС

10

БАЊА ЛУКА 

– Удружење за 

помоћ МНРЛ 

285

0

13

побољшани 

здравствени 

услови 

корисника

Реализација и 

извјештавање 

активности 

спроведене 

према Плану 

потреба  и 

критеријима                        

( финансијско и 

наративно 

извјештавање у 

потпуности 

задовољено ) 

4

60



50 12050.00 12050.00 0.00 12050.00 а) набавка 

хигијенских 

пакета 

корисницима

7

побољшани 

основни 

животни услови 

ЛУИС

1000.00 1000.00 0.00 1000.00
б) набавка 

прехрамбених 

пакета 

корисницима

6

побвољшани 

стамбени услови 

живота 

корисника

Sa: 13050.00 13050.00 0.00 13050.00
в) набавка 

кућанских 

апарата 

корисницима 

4 2

г) подршка 

лијечењу 

корисника у 

иностранству

2

д) набавка 

грађевинског 

материјала за 

адаптацију дома 

корисника

1

ђ) измирење 

режијских 

трошкова у дому 

корисника ( 

струја, вода )

2

112 24512.00 24512.00 0.00 24512.00

а) набавка опреме за 

стручни третман са 

корисницима

6
побољшани 

основни 

животни услови 

ЛУИС

2250.00 2250.00 0.00 2250.00
б) набавка опреме за 

рад са корисницима у  

радионицама  

Дневног боравка

30
обезбијеђена 

рехабилитација 

ЛУИС кроз 

третмане

Sa: 26762.00 26762.00 0.00 26762.00
в) обезбјеђена 

исхрана и освјежење 

корисницима у 

Дневном боравку

г) набавка огрева за 

Дневни боравак

побољшано 

здравствено 

стање 

корисника

0

93

а) набавка и 

додјела 

прехрамбено 

хигијенских 

пакета 

корисницима

12

НОВИ ГРАД -  

Удружење 

дјеце и 

омладине са 

посебним 

потребама и 

њихових 

родитеља '' 

Искра '' Нови 

Град

11

К. ДУБИЦА – 

Удружење 

родитеља, 

дјеце и 

омладине са 

посебним 

потребама                  

'' Растимо 

заједно '' 

Реализација и 

извјештавање 

активности 

спроведене 

према Плану 

потреба  и 

критеријима                        

( финансијско и 

наративно 

извјештавање у 

потпуности 

задовољено ) 

Реализација и 

извјештавање 

активности 

спроведене 

према Плану 

потреба  и 

критеријима                        

( финансијско и 

наративно 

извјештавање у 

потпуности 

задовољено ) 

0

9

0

0
д) обезбијеђени 

стручни третмани 

логопеда за ЛУИС у 

Дневном боравку

0

1830

побољшано 

здравствено 

стање 

корисника

омогућено 

образовање и 

рехабилитација 

ЛУИС кроз 

радионице и 

стручне 

третмане

побољшани 

услови за  

образовање и 

рехабилит. 

ЛУИС кроз 

радионице  у 

Дневном 

боравку

а) стручни третмани 

дефектолога кроз 

радиоице са 

корисницима

60

15

0

24 15

60



134 28934.00 28934.00 0.00 28934.00 а) набавка 

прехрамбено - 

хигијенских 

пакета 

корисницима

67 0

а) набавка опреме за 

логопедске третмане

27 0

1500.00 1500.00 0.00 1500.00 0 8 побољшано 

здравствено 

стање 

корисника кроз 

стручне 

третмане

Sa: 30434.00 30434.00 0.00 30434.00
побољшани 

услови 

школовања

36 9236.00 9999 -763.00 9999.00
а) Постављање 

изолације на објекту 

у којем бораве ЛУИС 

у Дневном центру

67 0

1500.00 1500 0.00 1500.00

Sa: 10736.00 11499.00 -763.00 11499.00

36 9236.00 9236.00 0.00 9236.00
побољшани 

основни 

животни услови 

ЛУИС

500.00 500.00 0.00 500

Sa: 9736.00 9736.00 0.00 9736.00
б) подршка 

кориснику за 

лијечење у 

иностранству

1

в) набавка 

ортопедског 

помагала 

кориснику

1

300.00 -300.00 300.00 г) подршка за 

случај смрти у 

породици

1

Sa: 9736.00 10036.00 -300.00 10036.00
д) набавка 

кућанских 

апарата 

корисницима 

0 1

побољшани 

услови за  

образовање и 

рехабилитацију 

ЛУИС кроз 

радионице са 

корисницима

13

а) набавка и 

подјела 

прехрамбено - 

хигијенских 

пакета 

корисницима

16

ДОБОЈ – 

Удружење за 

помоћ дјеци са 

посебним 

потребама

14

ГАЦКО – 

Удружење 

родитеља и 

пријатеља 

дјеце и 

омладине са 

посебним 

потребама '' 

Растимо 

заједно''

Реализација и 

извјештавање 

активности 

спроведене 

према Плану 

потреба  и 

критеријима                        

( финансијско и 

наративно 

извјештавање у 

потпуности 

задовољено ) 

15

ВИШЕГРАД 

– Удружење 

хендикепиран

их особа '' 

Жеље ''

Остала 

достављена 

документација  

према 

дефинисаним 

критеријима

побољшано 

здравствено 

стање 

корисника

27

б) обезбијеђен 

превоз корисника 

до центра

/

0

побољшани 

основни 

животни услови 

ЛУИС

б) обезбијеђена 

ужина корисницима 

у школи

0

а) опремање 

просторија за рад са 

корисницима

Реализација и 

извјештавање 

активности 

спроведене 

према Плану 

потреба  и 

критеријима                        

( финансијско и 

наративно 

извјештавање 

задовољено ) 

побољшани 

услови за 

боравак, 

образовање и 

рехабилитацију 

ЛУИС у 

Дневном центру

64

б) обезбијеђени 

стручни третмани и 

брига и њега 

корисника у Дневном 

центру

0

Активности  

реализоване 

према Плану 

потреба и 

критеријима,  

извјештавање 

није у 

потпуности 

задовољено        

0

24 0

75 69

0 83

28 64

15



18 5618.00 5620.00 -2.00 5618.00

а) адаптација 

простора Дневног 

центра у припреми

70 0

2990.00 2990.00 0.00 2990.00
б) обезбијеђена 

исхрана корисника у 

Дневном центру

18

Sa: 8608.00 8610.00 -2.00 8608.00
в) пружање стручних 

третмана 

корисницима 

18 побољшани 

основни 

животни услови 

ЛУИС

28 7628.00 7628.00 0.00 7628.00
а) пружање стручних 

третмана 

корисницима 

12 побољшани 

основни 

животни услови 

ЛУИС

1500.00 1500.00 0.00 1500.00

б) обезбијеђена 

исхрана корисника у 

Дневном центру

30

побољшани 

услови боравка 

корисника у 

Дневном центру

Sa: 9128.00 9128.00 0.00 9128.00

95 21095.00 21024.25 70.75 21024.25 а) набавка 

прехрамбено - 

хигијенских 

пакета 

корисницима

24 а) адаптација 

дворишта и набавка 

опреме за игру и 

рекреацију ЛУИС 

Дн. центра

71 0
побољшани 

основни 

животни услови 

ЛУИС

2250.00 2250.00 0.00 2250.00
б) набавка 

ортопедских 

помагала за 

кориснике / 

пелене

13

б) обезбјеђивање 

исхране и освјежења 

корисницима у 

Дневном центру

71 20

Sa: 23345.00 23274.25 70.75 23274.25
в) подршка 

прилагођеном 

образовању 

корисника у 

инистранству

в) обезбијеђен превоз 

корисника / долазак у 

Дневни центар

18 18

г) обезбијеђени стр. 

третмани и брига 

ЛУИС у ДЦ

20 0
побољшано 

здравствено 

стање ЛУИС

РУДО – 

Удружење за 

помоћ лицима 

са посебним 

потребама '' 

Нада '' 5

18

подршка 

адаптацији и 

отварању 

дневног центра 

и пружање 

услуга у систему 

социјалне 

заштите ЛУИС

17

ЉУБИЊЕ – 

Удружење 

родитеља и 

пријатеља 

дјеце и 

омладине са 

посебним 

потребама '' 

Зрачак '' 

3

а) набавка и 

додјела 

кућанских 

апарата, 

намјештаја

1

а) обезбијеђен 

превоз 

кориснику за 

радионичке 

програме

побољшани 

услови за  

образовање, 

рекреацију и 

рехабилитацију 

ЛУИС кроз 

радионице, 

стручне 

третмане и 

боравак у ДЦ

3

1

0 Реализација и 

извјештавање 

активности 

спроведене 

према Плану 

потреба  и 

критеријима                        

( финансијско и 

наративно 

извјештавање у 

потпуности 

задовољено ) 

побољшано 

здравствено 

стање 

корисника  кроз 

стр. третмане

в) обезбијеђен превоз 

корисника / долазак у 

Дневни центар на 

третмане

Реализација и 

извјештавање 

активности 

спроведене 

према Плану 

потреба  и 

критеријима                        

( финансијско и 

наративно 

извјештавање у 

потпуности 

задовољено ) 

218

Реализација и 

извјештавање 

активности 

спроведене 

према Плану 

потреба  и 

критеријима                        

( финансијско и 

наративно 

извјештавање у 

потпуности 

задовољено ) 

6

16

0

0

47

0

38

1 106

ТРЕБИЊЕ – 

Удружење 

родитеља 

дјеце и 

омладине са 

посебним 

потребама '' 

Сунце нам је 

заједничко ''



101 22301.00 22301.00 0.00 22301.00

2250.00 2250.00 0.00 2250.00

Sa: 24551.00 24551.00 0.00 24551.00

в) обезбијеђени 

стручни третмани 

корисницима у 

Дневном центру и на 

терену ( у кућама )

36
побољшани 

услови за  

образовање и 

рехабилитацију 

ЛУИС кроз 

радионице  и 

стручне 

третмане у 

Дневном центру

в) регистрација 

комби возила за 

превоз корисника

36 побољшано 

здравствено 

стање 

корисника

4. КОМИСИЈА, О2. 12. 2012. године

ПРИЈЕДОР – 

Удружење за 

помоћ МНРЛ 

179 37979.00 37979.00 0.00 37979.00

а) набавка, 

превоз и додјела 

кућанских 

апарата, 

намјештаја, 

санитарија

28

а) обезбијеђена 

царина за 2 комбија 

за превоз дјеце и 

регистрација, опрема 

за возило за 1 комби, 

за превоз ЛУИС у 

Приједору

32

побољшани 

основни 

животни услови 

ЛУИС

2250.00 2250.00 0.00 2250.00

б) набавка 

лијекова и пелена  

за кориснике

3 20

в) обезбијеђен 

стручни рад са 

корисницима ( радни 

терапеут ) у Дневном 

боравку

20

г) обезбијеђена 

исхрана и освјежење, 

огрев  корисника у 

дневном боравку

32 32

 д) набавка 

репроматеријала за 

радионице у Дневном 

центру

0 32

36

Реализација и 

извјештавање 

активности 

спроведене 

према Плану 

потреба  и 

критеријима                        

( финансијско и 

наративно 

извјештавање у 

потпуности 

задовољено ) 

б) набавка опреме за 

рад физиотерапеута 

са корисницима

в) набавка 

прехрамбено 

хигијенских 

пакета

г) измирење 

режијских 

трошкова 

корисника

1 0

135Sa: 40229.00 40229.00 0.00 40229.00 7

14

а) набавка и 

превоз 

прехрамбено - 

хигијенских 

пакета 

корисницима

0

0
а) обезбјеђивање 

исхране и освјежења 

корисницима у 

Дневном центру

45

Реализација и 

извјештавање 

активности 

спроведене 

према Плану 

потреба  и 

критеријима                        

( финансијско и 

наративно 

извјештавање у 

потпуности 

задовољено ) 

168

побољшани 

основни 

животни услови 

ЛУИС

побољшани 

услови за  

долазак, 

образовање и 

рехабилитацију 

ЛУИС кроз 

радионице са 

корисницима

побољшани 

здравствени 

услови ЛУИС

0

108

СРЕБРЕНИЦА 

– Удружење 

родитеља 

хендикепиран

е дјеце и 

омладине '' 

Лептир ''

31

96

20

19



а) доградња и 

адаптација 

просторије Дневног 

центра

 Активности  

реализоване 

према Плану 

потреба,

20 6020.00 6020.00 0.00 6020.00 а) набавка и 

додјела 

кућанских 

апарата, 

намјештаја, 

столарије

17 11

побољшани 

основни 

животни услови 

ЛУИС

2250.00 2250.00 0.00 2250.00
б) набавка 

грађевинског 

изолационог 

материјала за 

адаптацију дома 

корисника

1

побољшани 

стамбени услови 

корисника

Sa: 8270.00 8270.00 0.00 8270.00
в) набавка огрева 

корисницима

4
побољшано 

здравствено 

стање 

корисника
г) набавка 

играчака ЛУИС

1

23 32 8432.00 8432.00 0.00 8432.00 а) набавка 

прехрамбено 

хигијенских 

пакета

37

а) набавка опреме за 

логопедске третмане

15 побољшани 

основни 

животни услови 

ЛУИС

1500.00 1500.00 0.00 1500.00

б) набавка 

ортопедских 

помагала / пелена 

за кориснике

б) набавка исхране и 

освјежења 

корисницима у 

Дневном центру

15

9932.00 9932.00 0.00 9932.00

побољшано 

здравствено 

стање 

корисника

Sa:

/

0 0

0

15

Реализација и 

извјештавање 

активности 

спроведене 

према Плану 

потреба  и 

критеријима                        

( финансијско и 

наративно 

извјештавање у 

потпуности 

задовољено ) 

побољшани 

услови за  

образовање и 

рехабилитацију 

ЛУИС кроз 

радионице  и 

боравак у 

Дневном центру

побољшани 

услови за 

боравак, 

образовање и 

рехабилитацију 

ЛУИС кроз 

дневно 

збрињавање

11246.00

б) суфинансирање 

изградње лифта у 

Дневном центру

НЕВЕСИЊЕ 

– Удружење 

родитеља и 

пријатеља 

дјеце и 

омладине са 

посебним 

потребама '' 

Моја нада''

46 11246.00 0.00 7147.00

ПРЊАВОР - 

Центар за 

социјални рад 

( у име ЛУИС 

из Прњавора )

/

0

10

0

ТЕСЛИЋ - 

Удружење за 

помоћ дјеци са 

посебним 

потребама

Реализација и 

извјештавање 

активности 

спроведене 

према Плану 

потреба  и 

критеријима                        

( финансијско и 

наративно 

извјештавање у 

потпуности 

задовољено ) 

0

0

0

Активности  

реализоване 

према Плану 

потреба и 

критеријима,  

извјештавање 

није у 

потпуности 

задовољено        

0

46

в)набавка опреме за 

кориснике у дневном 

збрињавању ( TV, 

DVD... )

46

34 0

47 45

22

21



24 17 5417.00 5417.00 0.00 5417.00

а) набавка и 

додјела 

прехрамбено 

хигијенских 

пакета

23 27

1500.00 1500.00 0.00 1500.00

б) набавка 

ортопедских 

помагала / пелена 

за кориснике

4

Sa: 6917.00 6917.00 0.00 6917.00

в) обезбијеђен 

прикључак на 

електро и 

водоводну мрежу 

у кућу корисника

1

побољшано 

здравствено 

стање 

корисника

69 15869.00 15875.00 -6.00 15875.00

а) набавка и 

додјела  

намјештаја / 

кухињски 

елементи и 

кућанских 

апарата

2

побољшани 

основни 

животни услови 

ЛУИС

500.00 500.00 0.00 500.00
б) адаптација 

стамбених 

објеката 

корисника

6

в) набавка 

прехрамбено 

хигијенских 

пакета

7 5

 г) уплата 

електричне 

енергије 

кориснику

0 1

/

0

ПЕТРОВО – 

Удружење за 

помоћ дјеци са 

посебним 

потребама 

Петрово,

МОДРИЧА – 

Удружење за 

помоћ МНРЛ 

25 0

/

побољшани 

основни 

животни услови 

ЛУИС

0

Реализација и 

извјештавање 

активности 

спроведене 

према Плану 

потреба  и 

критеријима                        

( финансијско и 

наративно 

извјештавање у 

потпуности 

задовољено ) 

0

0

0

Sa: 16369.00 16375.00 -6.00 16375.00

Активности  

реализоване 

према Плану 

потреба и 

критеријима,  

извјештавање 

није у 

потпуности 

задовољено 

 Активности  

реализоване 

према Плану 

потреба и 

критеријима,

побољшани 

стамбени услови 

корисника

21 0

55 0



27 7427.00 7427.00 0.00 7427.00 а) набавка и 

додјела 

кућанских 

апарата

13 побољшани 

основни 

животни услови 

ЛУИС

1000.00 1000.00 0.00 1000.00
б) израда 

адаптираног 

кревета за 

корисника

1

Sa: 8427.00 8427.00 0.00 8427.00 в) набавка 

ортопедских 

помагала - 

пелена  и 

лијекова за 

корисника

1

г) набавка 

прехрамбено 

хигијенских 

пакета

13 10 побољшано 

здравствено 

стање 

корисника

82 18482.00 18482.00 0.00 18482.00

а) адаптација и 

опремање простора 

за  Дневни центар

27
побољшани 

основни 

животни услови 

ЛУИС

500.00 500.00 0.00 500.00

б) обезбјеђивање 

исхране и освјежења 

корисницима у 

Дневном центру

27

Sa: 18982.00 18982.00 0.00 18982.00 в) обезбијеђени 

третмани 

дефектолога 

корисницима у 

Дневном центру

27

г) обезбијеђен превоз 

корисника из 

руралних средина у 

Дневни центар

10
омогућена 

рекреација и 

социјализација 

дјеце

д) обезбијеђен превоз 

корисника на море

15
Остала 

достављена 

документација  

према 

дефинисаним 

критеријима

Активности  

реализоване 

према Плану 

потреба и 

критеријима,  

извјештавање 

није у 

потпуности 

задовољено 

 Активности 

реализоване 

према Плану 

потреба и 

критеријима ( 

већим дијелом )

106

побољшани 

услови за  

образовање и 

рехабилитацију 

ЛУИС кроз 

радионице  и 

боравак у 

Дневном центру

27

26

ДЕРВЕНТА – 

Удружење 

родитеља и 

дјеце и 

омладине са 

посебним 

потребама и 

инвалидних 

лица '' Сунце '' 

Дервента,

ЛАКТАШИ – 

Удружење за 

помоћ МНРЛ 

а) санација 

просторије за 

боравак ЛУИС 

предшколског 

узраста у дневном 

збрињавању

в)набавка 

дидактичког 

материјала за рад са 

корисницима

10

5

0

15

а) набавка 

прехрамбено - 

хигијенских 

пакета

5

0

5 1038

0

Реализација и 

извјештавање 

активности 

спроведене 

према Плану 

потреба  и 

критеријима                        

( финансијско и 

наративно 

извјештавање у 

потпуности 

задовољено ) 

побољшани 

услови за  

образовање и 

рехабилитацију 

ЛУИС кроз 

дневно 

збрињавање



5. КОМИСИЈА, 24. 12. 2012. године

4 2804.00 2804.00 0.00 2804.00

 Активности  

реализоване 

према Плану 

потреба и 

критеријима,

Остала 

достављена 

документација  

према 

дефинисаним 

критеријима
30 Заштитна 

радионица 

Савеза

5 3222.53 3222.53 0.00 3222.53 0 0

0

а) подршка 

одрживости радних 

мјеста ЛУИС ( 

репроматерјал, ... )

5 0

5

побољшан 

социо 

економски 

статус породица 

ЛУИС

Реализација и 

извјештавање 

активности 

спроведене 

према Плану 

потреба  и 

критеријима                        

( финансијско и 

наративно 

извјештавање у 

потпуности 

задовољено )                                                          
29

2189 542446.53 543422.78 -976.25 485451.34 856 202 1058 1605 330 1935

побољшани 

услови за  

образовање и 

рехабилитацију 

ЛУИС кроз рад 

са корисницима 

у основној 

школи

0

побољшани 

стамбени услови 

корисника

4.00

д) измирење 

режијских 

трошкова у дому 

корисника ( 

струја, вода )

0

активности нису 

реализоване 

према Плану 

потреба, 

извјештавање 

није здовољено

9000.00304 63104.00 63100.00

/

побољшани 

основни 

животни услови 

ЛУИС

ГРАДИШКА 

– Удружење за 

помоћ МНРЛ 

1 Активности  

реализоване 

према Плану 

потреба и 

критеријима,  

извјештавање 

није у 

потпуности 

задовољено 

а) набавка 

санитетске 

опреме и апарата 

за изградњу 

купатила

0 0БЕРКОВИЋ

И - Удружење 

родитеља, 

дјеце и 

омладине са 

посебним 

потребама  ’’ 

Рука наде ’’

0

3

60

4 0

0 60

набавка дидактичке 

опреме за рад са 

корисницима

0 0

28



1. бр. 

обухваће

них 

ЛУИС

2. бр. 

обухваће

них 

ЛУИС

СВЕ 

обух. 

ЛУИС

1. бр. 

обухваће

них 

ЛУИС

2. бр. 

обухваћених 

ЛУИС

СВЕ обух. ЛУИС

2189 542446.53 543422.78 -976.25 485451.34 856 202 1058 1605 330 1935

655 572

235

3

8

66

50

4

7

302

14

101

5
86

4

42

4

1

1
50

1 10

1058 1935

Saldo 

05.02.2012  

241,73 КМ

sa:  25.12. 

2012. г.: 

42508,25 КМ

Saldo 15. 03. 

2013. године: 

268,25 КМ

УКУПНО 

додијељена 

средства: 

543.422,78 КМ

68

и) подршка покретању нове услуге за лица са тежим психо - физичким 

сметњама

ж) набавка, поправка основних средстава за радно - окупационе 

третмане са корисницима ( машине, алати, опрема, репроматеријал... )

д)  набавка специјализоване опреме / апарата и дидактичког материјала 

за стручне третмане корисницима ( логопедске, дефектолошке, 

физиотерапеутске, радно - окупационе третмане )

ђ) набавка опреме за игру, рекреацију и рехабилитацију корисника ( 

физиотерапеутских, спртских реквизита и справа, опремање дјечијих 

игралишта ... )

е) набавка репроматеријала за рад радионичких програма са 

корисницима у области рехабилитације ЛУИС

з) обезбијеђено царињење и регистрација возила за превоз корисника

и)  заједнички превоз најугроженијих корисника до дневних центара и 

боравака

УКУПНО корисника којима је пружена групна врста 

помоћи:

ГРУПНО за ЛУИСПОЈЕДИНАЧНО за ЛУИС

а) обезбјеђени услови за боравак и рад са корисницима ( исхрана, 

освјежење, хигијена, огрев, електрична енергија,  за ЛУИС у дневним 

центрима, боравцима, радионицама...)

б) обезбијеђени стручни третмани за кориснике у дневним центрима и 

боравцима ( стручни кадар )

в) опремање објеката за све видове дневног збрињавања, у којима бораве 

корисници ( намјештај, простирке, ТВ, радио, видео  уређаји  за собе; 

уређаји и опрема за кухиње и купатила,... )

г) адаптација објеката за боравак ЛУИС / дневни центри / боравци - 

адаптација и санација просторија, купатила, кровова, изолације, 

санитетских и електроинсталација,.... )

233

131

340

НАКОН 1. 

РАСПОДЈЕЛЕ 

нераспоређено: 

42266.52 КМ

УКУПНО 

донирана 

средства:                          

543.449 КМ

к) обезбјеђивање пасоша корисницима за учешће у групним активностима социјализације и рекреације дјеце и 

младих; играчака и др.

л) подршка прилагођеном образовању корисника у инистранству

љ)  набавка посебне исхране кориснику

м) подршка кориснику у случају смрти у породици

УКУПНО број корисника који су обухваћени подршком 

акције С љубављу храбрим срцима '' :                                      

2993 ЛУИС

УКУПНО корисника којима је пружена појединачна врста помоћи:

в) набавка грађевинског материјала, електро и водо материјала, опреме за купатило, ... за адаптацију дома корисника

г) адаптација, доградња  дома корисника ( набавка и поставлјанје крова; санација зидова, изградња и опрема 

купатила; санација зидова, врата, просторија у дому ЛУИС ... ) 

д) подршка домаћинству ЛУИС ( измирење режијских трошкова у дому корисника: струја, вода.. ; обезбјеђивање 

прикључка струје и воде у кући; набавка репроматеријала за пољопривреду;)

а) набавка, превоз и подјела  прехрамбено - хигијенских пакета корисницима

б) набавка / и превоз кућанских апарата и намјештаја корисницима 

ПОДИЈЕЉЕНО  

у 2. расподјели: 

42.240 КМ

ђ) набавка / израда ортопедских помагала ( колица, кревета, антидекубиталних душека, ходалица, штака,...; пелена  и 

лијекова за кориснике )

ж) набавка одјевних предмета корисницима

з) омогућавање појединачних долазака / превоза ЛУИС до дневних боравака, центара, школа и вртића 

е) набавка огрева корисницима

и) појединачни физиотерапеутски третмани у дому корисника

ј) подршка лијечењу корисника у иностранству


