ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ИНСПЕКТОРА: Раде Бракочевић
Организациона јединица, место:Општинска Управа Ковин Ковин
Извештавање за период од 01.01. 2017. – 31.12.2017. године
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Министарства, број:

Напомена:
Овај извештај је саставни део Годишњег извештаја о раду и показатеља делотворности
инспекцијског надзора за 2017. годину, који се објављује на званичном сајту Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, на www.mpn.gov.rs

