
KONKURS PËR FËMIJË DHE TË RINJ 
 

AGJENCIA PËR MBIKËQYRJEN E SIGURIMEVE, MINISTRIA E FINANCAVE DHE BANKA 
POPULLORE E MAQEDONISË SHPALL KONKURS PËR FËMIJË DHE TË RINJ TË ARSIMIT FILLOR 
DHE TË MESËM. 
 
LE TË FESTOJMË DITËN BOTËRORE TË KURSIMEVE ME ANË TË VIZATIMEVE DHE SHKRUARJES 

TË NDONJË VJERSHE: 
 

KATEGORIA E PARË ME TEMË: KURSIMI 
 
KATEGORIA E DYTË ME TEMË: SIGURIMI  
 
Pjesëmarrësit në konkurs duhet të dorëzojnë: 

- Vepër artistike për pjesëmarrësit nga arsimi fillor; dhe 
- Vepra letrare - poezi për pjesëmarrësit nga arsimi i mesëm,  

 
tema e zgjedhur: "EDHE UNË MUND TË KURSEJ" ose "ÇFARË DO TË THOTË PER MUA SIGURIMI 
I AMVISËRISË DHE FAMILJES” 
 
Afati i fundit për dorëzimin e krijimeve është 28 tetor 2015. 
 
Me qëllim për të mbrojtur punën e fëmijëve, ju lutem nënshkruani krijimet tuaja 
(vizatim/vjershë). Pjesa e prapme e krijimit (vizatim/vjershë) duhet të përmbajë  këto 
informata: 

- Emri dhe mbiemri i fëmijës, 
- Shkolla ku fëmija ndjek mësimin (Qyteti/klasa/viti) 
- Emri i prindit apo kujdestarit me adresë dhe 
- Telefoni celular i një prindi/kujdestari/mësuesi. 

 
Ju lutemi dërgoni veprat e tua (vizatim / vjershë), me postë ose mund ti dërgoni në dorë në 
adresën e mëposhtme: 
 
Për konkursin në kategorinë e parë (vepër artistike - arsimi fillor dhe vepra letrare - shkolla e 
mesme), tema:  

"EDHE UNË MUND TË KURSEJ" 
Banka Popullore e Maqedonisë 

Bul. "Kuzman Josifovski-Pitu" nr. 1, 1000 Shkup 
 
Për konkursin në kategorinë e dytë (vepër artistike - arsimi fillor dhe vepra letrare - shkolla e 
mesme), tema:  

"ÇFARË DO TË THOTË PER MUA SIGURIMI I AMVISËRISË DHE FAMILJES" 
Banka Popullore e Maqedonisë 

Bul. "Kuzman Josifovski-Pitu" nr. 1, 1000 Shkup 



 
Për veprat më të mira të përzgjedhura (vizatim/vjershë), pjesëmarrësit do të shpërblehen me 
12 çmime: 

- Tre çmime për vizatim më të mirë në të dy kategoritë 
- Tre çmime për vjershën më të mirë në të dy kategoritë. 

 
Autorëve të veprave më të suksesshme do t’ju jepet një çmim në të holla me vlerë 3.000 
denarë për të deponuar shumën në një bankë sipas zgjedhjes së tyre. 
 
Shpërndarja e çmimeve do të mbahet më 7 nëntor 2015 (e shtunë) në lokacionin e Agjencisë 
për mbikëqyrjen e sigurimeve. rr. Vasil Glavinov, nr. 12, TCC Plaza, kati 2. Për më shumë 
informacione, Ju lutemi të kontaktoni në email: contact@aso.mk ose info@nbrm.mk 
 

contact@aso.mk
info@nbrm.mk

