
Податоци за номинираниот кандидат за член на Надзорен одбор на Стопанска 

банка а.д. Битола 

Име и презиме Кристина Камчева Стојческа 

Возраст (датум на раѓање) 11.01.1972 (49 години) 

Пол женски 

Адреса на живеење Населено место Горно Нерези ул./ бр. / 

Скопје - Карпош 

Образование Универзитет „Св. Кирил и Методиј“-

Економски факултет Скопје, Македонија 

Квалификација: Дипломиран економист 

 

Универзитет за туризам и менаџмент 

Скопје – Економски факултет  

Стекната диплома: Магистер по 

економија 

 

Работно искуство (период, позиција, 

институција) 

Професионални ангажмани низ годините 

– Историјат на вработување:  

• Oрка холдинг АД – Советник за 

бизнис развој и анализа ( 08.07.2019- 

денес) 

• КАРА АД Скопје – Советник за 

финансиски работи (03.05.2019-

07.07.2019) 

• ЗДРАВЈЕ ДОО – Директор 

(01.03.2018-02.05.2019) 

• МОНТ ДООЕЛ – Советник на 

генералниот директор (01.05.2015-

31.07.2015) 

• КАРА АД Скопје – Извршен 

Директор (20.04.2013-30.04.2015) 

• ОРКА ФЕШН ДООЕЛ Скопје – 

Управител (14.03.2013-19.04.2013) 

• Oрка холдинг АД – Советник ( 

19.12.2009-31.01.2013) 

• ОК ИДЕА ДООЕЛ – Управител 

(15.062006-18.12.2009) 

• Мала Богородица ДООЕЛ – 

Советник (01.02.2006-14.06.2006) 

• МАКЕДОНИАН ТЕКСТИЛ 

ГРУП ДОО –Советник 



(01.11.2004-31.01.2006) 

• КАРА ДООЕЛ СКОПЈЕ – 

Советник на директор 

(18.12.2002-31.10.2004) 

• ОРКА ХОЛДИНГ – Управител 

(03.04.1999-17.12.2002) 

• Каваско – Директор (23.12.1997-

02.04.1999) 

• Претпријатие за производство, 

трговија и услуги ИЛКА – 

Директор (18.06.1991-

22.12.1997) 

 

Членства во органи на управување и 

надзор • Член на одбор на директори – 

„Oрка холдинг“ АД ( 2019 – 

денес)  

• Член на одбор на директори – 

„Жито полог“ (2014-2018) 

• Член на одбор на директори - ЗК 

„Пелагонија Битола“(2012-2014) 

• Член на одбор на директори – 

КАРА АД “(2018-2020) 

• Визитинг-професор на 

Универзитетот „Американ 

колеџ“ Скопје - УАКС“ - 

експерт за економија и 

производни процеси на 

Факултетот за деловна 

економија и организациски 

науки (2021- денес)  

 

Број на акции кои ги поседува во Банката 

и во други друштва 

Не поседува 

Заеми и други обврски кои ги има кон 

Банката 

Корисник на кредит на износ од 

2.750.000,00 денари, обезбеден со 103% 

депозит; и 

VISA Gold картичка одобрена на износ 

од 500.000,00 денари 

 

 


