
KONKURS PËR FËMIJË DHE TË RINJ 

AGJENCIA PËR MBIKËQYRJEN E SIGURIMEVE, BANKA POPULLORE E REPUBLIKËS SË 

MAQEDONISË, MINISTRIA E FINANCAVE  

SHPALLIN   

KONKURS PËR FËMIJË DHE TË RINJ TË ARSIMIT FILLOR DHE TË MESËM 

EJANI TA FESTOJMË DITËN BOTËRORE TË KURSIMIT – 31 TETORIN PËRMES VIZATIMEVE 

DHE TË SHKRUARIT TË POEZIVE: 

KATEGORIA E PARË ME TEMË:  

KURSIMI – “EDHE UNË DI TË KURSEJ” 

KATEGORIA E DYTË ME TEMË:  

SIGURIMI – “ÇKA DO TË THOTË PËR MUA SIGURIMI I SHTËPISË DHE 

FAMILJES” 

- Nxënësit e arsimit fillor në konkurs duhet të dërgojnë vepër figurative në një ose 

në dy tema të caktuara. 

- Nxënësit e arsimit të mesëm në konkurs duhet të dërgojnë vepër letrare – poezi 

në një ose në dy tema të caktuara. 

 

 

Afati i fundit i dërgesës së veprave është 31 Tetori i vitit 2016. 

 

Me qëllim të mbrojtjes së punës së nxënësve, Ju lutemi që veprat e juaja 

(vizatim/poezi), t’i nënshkruani në këtë mënyrë. Në pjesën e pasme të veprës 

(vizatim/poezi) detyrimisht duhet të theksohen informacionet si vijojnë: 

- Emri dhe mbiemri i fëmijës, 

- Shkolla ku fëmija e ndjek mësimin (qyteti/paralelja/viti/klasa), 

- Emri i prindit ose i kujdestarit me adresë dhe  



- Numri i celularit për kontakt të prindit/kujdestarit/mësimdhënësit.  

Ju lutemi dërgoni veprat e Juaja (vizatim/poezi) përmes postës ose dorëzoni 

personalisht, në adresën si vijon: 

Për konkursin në kategorinë e parë (vepër figurative – arsimi fillor dhe vepër 

figurative – arsimi i mesëm), me temë: 

“EDHE UNË DI TË KURSEJ”  

Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë  

bul. “Kuzman Josifovski – Pitu” nr. 1, 1000 Shkup 

Për konkursin në kategorinë e dytë (vepër figurative – arsimi fillor dhe vepër 

figurative – arsimi i mesëm), me temë: 

“ÇKA DO TË THOTË PËR MUA SIGURIMI I SHTËPISË DHE FAMILJES”  

Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë  

bul. “Kuzman Josifovski – Pitu” nr. 1, 1000 Shkup 

Për veprat e përzgjedhura më të mira (vizatim/poezi), pjesëmarrësve do t’u ndahen 

12 shpërblime, si vijon: 

-  nga tre shpërblime për vizatimin më të mirë në të dy kategoritë dhe  

-  nga tre shpërblime për poezinë më të mirë në të dy kategoritë. 

 

Autorëve të veprave më të suksesshme do t’u ndahen shpërblime në para në shumë 

prej 3.000 denarë përmes depozitimit të mjeteve në para në bankë sipas zgjedhjes së 

tyre. 

Lista e nxënësve të shpërblyer, data dhe lokacioni i ndarjes së shpërblimeve do të 

publikohen më datë 11 Nëntor të vitit 2016 (e premte), në faqen e internetit të 

tre institucioneve: Banka Popullore http://nbrm.mk/, Ministria e Financave 

http://finance.gov.mk/ dhe Agjencia për mbikëqyrjen e Sigurimeve 

http://aso.mk/.  

Për informata më të detajuara Ju lutemi na kontaktoni në postën elektronike: 

contact@aso.mk ose info@nbrm.mk.  
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