
Податоци за номинираниот кандидат за член на Надзорен одбор на Стопанска 

банка а.д. Битола 

Име и презиме Стефан Степаноски 

Возраст (датум на раѓање) 17.01.1981, Скопје – 38 години  

Пол машки 

Адреса на живеење бул. Јане Сандански бр.83/2-28 Скопје 

Образование 2011-01.07.2013 година 

Магистар по право од областа на 

интелектуалната сопственост 

Унивезитет „Св. Кирил и Методиј“- 

Правен Факултет Јуситинијан Први, 

Скопје 

2008-2011 година 

Диплома за завршен прв циклус на 

студии 

03.2004-06.2004 година 

Брокер за тргување со хартии од 

вредност 

Комисија за хартии од вредност, Скопје 

Работно искуство  2018 година – денес 

Извршен директор 

Брокерска куќа Еурохаус Скопје, Скопје 

·  Раководи и ја организира работата со 

Друштвото; 

·     Го застапува и претставува Друштвото 

во правниот промет; 

·  Ги предлага основите на деловната 

политика на Друштвото, планот и 

програмата за работа на Друштвото и 

презема дејствија за спроведување на 

истите; 

·    Ги спроведува одлуките од Собранието 

на друштвото и Одборот на директори на 

друштвото; 

·  Тргува со хартии од вреднот, внес на 

налози во Бест системот и SEE-Link 

платформата и нивна реализација; 

·   Ги подготвува и донесува актите за 

организација на Друштвото, правилници 

за работа, контролни процедури и други 

интерни акти во сегментот за тргување со 

хартии од вредност 

2009-2018 година 

Брокер 

Брокерска куќа Еурохаус Скопје, Скопје 

· Одговорен за сегментот тргување со 

хартии од вредност, акции и обврзници, 

следење на правилата за тргување, 

измените и нивното применување 



·   Тргување со хартии од вреднот, внес 

на налози во Бест системот и нивна 

реализација 

·    Подготвување и пишување на 

правилници за работа, контролни 

процедури и други интерни за потребите 

на куќата во сегментот за тргување со 

хартии од вредност 

·  Одговорен за ВИП клиенти на куќата, 

прием на клиентите и секојдневна 

комуникација со цел постигнување на 

најдобра услуга 

2005-2009 година 

Брокер 

Брокерска куќа АД Илирика, Скопје 

· Одговорен за сегментот тргување со 

хартии од вредност, акции и обврзници, 

следење на правилата за тргување, 

измените и нивното применување 

· Тргување со хартии од вреднот, внес на 

налози во Бест системот и нивна 

реализација 

·  Подготвување и пишување на 

правилници за работа, контролни 

процедури и други интерни за потребите 

на куќата во сегментот за тргување со 

хартии од вредност 

· Одговорен за ВИП клиенти на куќата, 

прием на клиентите и секојдневна 

комуникација со цел постигнување на 

најдобра услуга 

Членства во органи на управување и 

надзор 

Еурохаус АД Скопје (Извршен член) од 

10.2018 година до денес 

Кошаркарска федерација на Македонија 

(Претседател и член) од 2015 до 2019 

година 

Број на акции кои ги поседува во Банката 

и во други друштва 

Не поседува акции во Банката 

Поседува 15.000 обични акции (7,46%) 

Еурохаус АД Скопје 

Заеми и други обврски кои ги има кон 

Банката 

Нема заеми или други обврски кон 

Банката 

 

 

 


