
Konkurs për fëmijë dhe të rinj me rastin e Ditës botërore të kursimit – 31 
tetor 2017 

KONKURS PËR FËMIJË DHE TË RINJ ME RASTIN E DITËS BOTËRORE TË KURSIMIT – 
31 TETOR 2017 
 

BANKA POPULLORE E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË, MINISTRIA E FINANSAVE DHE AGJENCIA E 
MBIKËQYRJES SË SIGURIMEVE 

SHPALLIN 

KONKURS PËR FËMIJË DHE TË RINJ TË ARSIMIT FILLORE DHE TË MESËM. 

EJANI TË FESTOJMË DITËN BOTËRORE TË KURSIMIT - 31 TETOR DUKE PIKTURUAR DHE 

DUKE SHKRUAR VJERSHA: 

KATEGORIA E PARË ME TEMË: 

K U R S I M  – “EDHE UNË MUND TË KURSEJ” 

KATEGORIA E DYTË ME TEMË: 

S I G U R I M - “ÇKA PARAQET PËR MUA SIGURIMI I SHTËPISË DHE 
FAMILJES”  

- Nxënësit e arsimit fillor, në konkurs duhet të dërgojnë vepër letrare dhe/apo artistike-poezi për 

njërën apo për të dy temat e dhëna. – Nxënësit e arsimit të mesëm, në konkurs duhet të dërgojnë 
vepër letrare dhe/apo artistike-poezi për njërën apo për të dy temat e dhëna. 

Afati i fundit për dërgimin e veprave është 16 tetor 2017. 
Me qëllim të mbrojtjes së punës së nxënësve, Ju lutemi nënshkruani veprat Tuaja (pikturë/vjershë), si në 

vijim. Në pjesën e prapme të veprave (pikturë/vjershë) detyrimisht të shënohen informatat në vijim: 

- Emri dhe mbiemri i fëmiut, 
- Shkolla në të cilën fëmiu vijon mësimin (qyteti/klasa/viti/), 

- Emri i prindit apo kujdestarit me adresë banimi dhe 
– Numër celulari për kontakt, të prindit/kujdestarit/mësuesit. 

Ju lutemi, veprat Tuaja (pikturë/vjershë) dërgoni nëpërmjet postës apo dorëzoni personalisht, në adresën 

në vijim: 

Për konkursin e kategorisë së parë (vepër – arsim fillor dhe vepër – arsim të mesëm), me 

temë: 
“EDHE UNË MUND TË KURSEJ” 

Banka popullore e Republikës së Maqedonisë 
bul. “Kuzman Josifovski Pitu” nr. 1, 1000 Shkup 

Për konkursin e kategorisë së dytë (vepër – arsim fillor dhe vepër – arsim të mesëm), me 

temë: 
“ÇKA PARAQET PËR MUA SIGURIMI I SHTËPISË DHE FAMILJES”  

Banka popullore e Republikës së Maqedonisë 
bul. “Kuzman Josifovski Pitu” nr. 1, 1000 Shkup 



Për veprat më të mira të zgjedhura (pikturë/vjershë), pjesëmarrësve do t’u ndahen 24 shpërblime, 

edhe atë: 
- nga gjashtë shpërblime për pikturën më të mirë në të dy kategoritë dhe 

– nga gjashtë shpërblime për vjershë më të mirë në të dy kategoritë. 
Autorëve të veprave më të suksesshme do t’u ndahet shpërblim në të holla në vlerë prej 3.000 denarë 

duke deponuar sasinë e të hollave në bankë sipas përzgjedhjes së tyre. 

Lista e nxënësve të shpërblyer, data dhe vendi i dhënies së shpërblimeve do të publikohen pas 16 
tetorit 2017, në faqen e internetit të të tre institucioneve: të Bankës popullore 

http://nbrm.mk/, të Ministrisë së finansave http://finance.gov.mk/, dhe të Agjencisë së 
mbikëqyrjes së sigurimeve http://aso.mk/. 

Për informata të detajuara Ju lutemi na kontaktoni në postën elektronike: contact@aso.mk apo 
edukacija@nbrm.mk . 
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