
Известување за концентрација со која Ел-мор Електрични Инсталации и Сервиси 

1986 ДОО, Израел стекнува самостојна контрола над Друштво за производство на 

енергија СУШЕВО 1 ДООЕЛ Скопје, Република Северна Македонија 

(предмет бр. 08-116/2022) 

 

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), на ден 29.08.2022 година до 

Комисијата за заштита на конкуренцијата е доставено известување за концентрација со 

која друштвото Ел-мор Електрични Инсталации и Сервиси 1986 ДОО, со регистрирано 

седиште на ул. 22 Хотзот Хајотзер, Ашкелон, 7878545, Израел стекнува самостојна 

контрола над Друштво за производство на енергија СУШЕВО 1 ДООЕЛ Скопје, со 

регистрирано седиште на ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр.39/15, 1000 Скопје, 

Република Северна Македонија. 

 

Учесници во концентрацијата и нивни деловни активности: 

 

Концентрацијата се однесува на стекнување самостојна контрола од страна на Ел-мор 

Електрични Инсталации и Сервиси 1986 ДОО (во понатамошниот текст: ‘’Ел-мор’’), со 

регистрирано седиште на ул. 22 Хотзот Хајотзер, Ашкелон, 7878545, Израел, над 

друштвото Друштво за производство на енергија СУШЕВО 1 ДООЕЛ Скопје, со 

регистрирано седиште на ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр.39/15, 1000 Скопје, 

Република Северна Македонија преку купопродажба на удели. 

Ел-мор спроведува проекти за имплементација на енергија, електрична енергија и 

климатизација. Ел-мор нуди услуги во неколку области како што се електрични централи, 

обновлива и соларна енергија, индустрија, телекомуникации, комерцијални и јавни згради, 

воени и одбранбени објекти, електрична и телекомуникациска инфраструктура и улично 

осветлување. Областите на активност опфаќаат Проекти од областа на Електриката, 

Енергија и Електрични централи, Обновлива енергија, Климатизација, Енергетска 

ефикасност и заштеда на осветлување, Автоматизација и контрола, Производство на 

електрични панели, Производство на осветлувачки бандери и Електро-механичко 

одржување.  

Подружници на Ел-мор се: Ел-мор Електрисити, за големи електрични проекти; Ел-мор 

Индустрии, чија дејност е производство на електрични панели, и Јазив, кои спроведуваат 

проекти поврзани со климатизација и ладење меѓу другото.  

Ел-мор нема регистрирано присуство и не е активно во Република Северна Македонија. 



Друштво за производство на енергија СУШЕВО 1 ДООЕЛ Скопје, е ново основано 

друштво за посебна намена за развој на фотоволтаични проекти со капацитет од околу 100 

MW (AC) лоцирано во областа на Штип, катастарска општина Доброшани. 

Друштво за производство на енергија СУШЕВО 1 ДООЕЛ Скопје нема поврзани друштва 

во Република Северна Македонија. 

Подносителот смета дека релевантниот пазар на производи може да се дефинира како 

пазарот за производство и снабдување со електрична енергија на големо. 

Врз основа на прелиминарното испитување Комисијата утврди дека предметната 

концентрација може да потпадне под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата. 

Сепак конечната одлука по ова прашање е резервирана. 

Комисијата ги повикува сите заинтересирани страни да достават забелешки и мислења за 

оваа концентрација до Комисијата. Забелешките и мислењата на заинтересираните трети 

страни можат да се испратат на адреса: ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.54, Скопје или по e-

mail: kzk@kzk.gov.mk и истите треба да пристигнат до Комисијата во рок од 10 дена од 

денот на објавување на ова известување. 

 

02.09.2022 година, Скопје 


