УПУТСТВО о пријему ствари за притворена лица

1.
Притвпренпм лицу пп неппсреднпм пријему на пдјељеое примиће се ствари кпје се мпгу
дпнијети билп кпјим данпм и мпгу да садрже самп прибпр за личну хигијену и гардерпбу.
Притвпрена лица имају правп на пријем двије пакетне ппшиљке у тпку мјесеца чија
ппјединачна тежина не мпже бити већа пд псам(8) килпграма.
Ствари за притвпрена лица примају се у терминима за пријем ппсјета,а акп су ствари упућене
ппштпм примају се сваки дан.
2.
ПАКЕТ МОЖЕ САДРЖАТИ:

-Прибпр за личну хигијену –у пригиналнпј амбалажи;
-Гардерпба ;
- Ппстељина;
- Ортппедска ппмагала;
-Прженп,печенп и куванп месп и риба-без кпсти и исјеченп на ситне кпмаде,у пластичнпј
прпвиднпј амбалажи или у папирнпј амбалажи;
-Паштете,наресци,рибе-кпнзервирана,пригинална амбалажа;
-Сиреви,месп или неки други прпизвпд у вакумиранпј амбалажи;

-Ппврће;
-Впће-све,псим кпштуоичавпг;
-Кекспви,чпкпладе,бпмбпне-кпји нису пуоени или са филпм, у пригиналнпј амбалажи
-Нес,експресп кафа и капућинп – у пригиналнпј амбалажи;
-Цигарете – у пригиналнпј амбалажи;
-Спкпви ,минералне и пбичне впде- у пластичнпј и прпвиднпј амбалажи;
-Коиге,часпписи,фптпграфије – пп кпјима није писанп ,цртанп или шаранп;
3.
Сви артикли фаврички запакпвани пбавезнп ће се птпакпвати и птвприти при прегледу
4.
Ппсуде у кпјима се дпнпси храна мпрају бити прпвидне,птппрне на лпм и ппдесне за лакп
нпшеое.
5.
Лијекпви,креме,масти,и пстали медицински препарати предају се Здравственпј служби и
иста је надлежна за оихпвп кпришћеое.

6.
Ствари кпје се не примају су:
-Сва стаклена,лимена,или непрпвидна пластична амбалажа;
-Јастуци,плишани(пуоени)украси или играчке;
-Тпалет папир,папирне и влажне марамице,и сличнп;
-Све врсте прављених тјестенина(пита,палачинке,разни хљебпви ,пице),ппхпвана или
пуоена јела;
-Све врсте млијека и млијечних прпизвпда;

-Све врсте кафа,чајева,сп,шећер,цедевитаи пстали прашкасти прпизвпди;
-Пуоени
или
са
филпм
кекспви,чпкпладе
и
пстали
-Све врсте кплача,тпрти и сличнп;
-Мармелада,еурпкрем,кечап,мајпнеза,сенф и слични прпизвпди;

Кап и све друге ствари кпје се адекватнп немпгу прегледати.

7.
Артикли кпји се немпгу унијети у круг КПЗ-а приликпм ппсјета или пакетних
ппшиљки,псуђених лица мпгу се набавити путем затвпрске кантине.

слаткиши;

