
NDAHEN ÇMIMET E KONKURSIT PËR NXËNËSIT E SHKOLLAVE FILLORE DHE TË MESME ME RASTIN E 
DITËS SË SIGURIMEVE – 1 NËNTORIT 
 
Lidhur me konkursin për nxënës të arsimit fillor dhe të mesëm me rastin e Ditës së Sigurimit – 1 
Nëntorit, më poshtë publikojmë emrat e nxënësve që kanë marrë çmim  sipas kategorive të veçanta. 
Edhe këtë vit në adresën tonë arritën një numër i madh veprash artistike. Me këtë rast duam t’u 
shprehim falënderimet tona të gjithë atyre që morën pjesë dhe t’i urojmë ata të cilët kanë marrë çmime. 
 
Në temën, "Sigurimi më mbron nga rreziqet", për VEPËR ARTISTIKE – VIZATIM nga klasa 1 deri në klasën 
e 5-të, nxënësit që kanë marrë çmime janë: 
 

• Eva Anastasovska, klasa е 5-të, Shkolla Fillore "Kiril Pejçinoviq" - Shkup, 

• Mihaela Smilkova, klasa e 5-të, Shkolla Fillore "Dame Gruev" - Sveti Nikole, 

• Iris Spasovska Jakupovska, klasa e 5-të, Shkolla Fillore "Kërste Petkov Misirkov" - 

Kumanovë, 

Në temën, "Investimi im - polica e sigurimit ", për VEPËR LETRARE VJERSHË nga nxënësit e klasësë së 6-
të deri në klasën e 9-të,  nxënësit që kanë marrë çmime janë: 
 

• Ema Cvetkova, klasa e 6-të, Shkolla Fillore "Mirce Acev", - Shkup, 

• Anja Dimovska, klasa e 9-të, Shkolla Fillore "Stojan Burçevski - Buridan" - fshati Ivankovc, 

Veles, 

• Stefani Pavlovska, klasa e 8-të, Shkolla Fillore "Cirili dhe Metodij" - fshati. Stajkovc - Shkup 

 
Në temën, “Jeta është plot surpriza, sigurimi është siguria ime financiare”, për VEPËR ARTISTIKE – 
ESE/TREGIM nga nxënës të vitit të 1 deri në vitin e 4 të arsimit të mesëm, nxënësit që kanë marrë 
çmime janë: 
 

• Kristina Stojanova viti I,  Gjimnazi “Rade Jovçevski-Korçagin” – Shkup, 

• Tamara Boshkovska viti IV, Shkolla e Mesme “Vasil Antevski Dren” - Shkup, 

• Hristijan Petrushevski viti IV, Shkolla e Mesme “Boro Petrushevski” - Shkup, 

 
 
 

 

 

 
 


