
ВОДЕЊЕ БИЗНИС (Doing business) 

Во Македонија и Естонија 

 

 

Правната фирма МЕНС ЛЕГИС е првата правна фирма во Република Македонија со 

докажан успех и големо искуство која има обезбедено специјализирани услуги во 

рамки на традиционалните области на правото, но исто така е во тек со тековните 

промени на Македонската правна средина, фокусирајќи се на Странски Директни 

Инвестиции и М&А.  

 

Аквизишн Интернешнл разговара со Јана Никодиновска, Помлад Партнер во Правната 

фирма МЕНС ЛЕГИС, за факторите кои допринеле за растот од 3.3 % на Македонската 

домашна економија во 2011 година.   

 

 “Капиталните инвестиции на Владата на Република Македонија во 

домашната економија во 2011 година беа на највисоко ниво имплицирајќи 

зголемена економска активност во секторот на градежништво и поврзаните 

индустрии.„ 

 

 

“Инфраструктурата и енергетскиот сектор беа исто така во фокус на Владата. 

Реконструкцијата на Коридорот 8 и Коридорот 10 во 2011 година беше на врвот на 

приоритетите на Владата што ќе овозможи подобра поврзаност на земјата во регионот 

и пошироко. Услов за привлекување на големи интернационални компании како 

партнери во овие сектори, преку јавно - приватно партнерство или концесија, е 

овозможување на квалитетна, прецизна, сигурна и транспарентна тендерска процедура 

и тендерска документација. 

 

Рударската индустрија исто така беше на агендата на Владата за 2011 година и овој 

тренд продолжува. Меѓународно признаени компании покажаа интерес за секторот на 

минерални суровини. 

 

За цел да се развие овој сектор, првиот услов е утврдување на конзистентна база на 

податоци на постоечките и потенцијалните минерални наоѓалишта како и истата да е 

транспарентна и достапна за заинтересираните инвеститори на едноставен начин. 

 

Одредени мерки можат да бидат наменети за поддршка на конкурентноста на 

локалните бизниси во обезбедувањето на услуги за странските инвеститори, конкретно 

во рударскиот сектор бидејќи овој сектор опфаќа високо специјализирани услуги, со 

што се овозможува домашните компании да одговорат на стандардите на големите 

интернационални компании и на тој начин да се зголеми вработеноста и приходите, а 

истовремено да се намалат трошоците на инвеститорите.” 
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