
Известување за концентрација со која Дискавери, Инк. од САД ќе стекне самостојна 

контрола над деловниот потфат, работењето, средствата и обврските кои го сочинуваат 

ВорнерМедиа сегментот од АТ&T, Инк, Тексас 

(предмет бр. 08-115 од 05.11.2021 година) 

 

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 05.11.2021 година, до Комисијата за 

заштита на конкуренцијата е доставено известување за концентрација кое се однесува на 

стекнување на самостојна контрола од страна на Дискавери, Инк. глобална медиумска компанија 

со седиште во САД, со чии акции се тргува на NASDAQ берзата, со седиште на адреса 230 Парк 

Авењу Саут, Њу Јорк, Њу Јорк 10003, над деловниот потфат, работењето, средствата и обврските 

кои го сочинуваат ВорнерМедиа сегментот од АТ&T, Инк., американски мултинационален 

конгломерат и холдинг компанија со седиште во Витакр Тауер во Даунтаун Далас, Тексас. 

Дискавери, Инк. глобална медиумска компанија од САД е глобална медиумска компанија со 

седиште во САД која им нуди содржини на гледачите ширум светот, преку повеќе платформи за 

дистрибуција, вклучувајќи линеарни платформи како што се телевизија на претплата (анг. pay-

television,), телевизија за слободно емитување (анг. free-to-air) и телевизија за емитување, 

автентични GO апликации, аранжмани за дигитална дистрибуција, аранжмани за лиценцирана 

содржина и производи на кои потрошувачите директно се претплатуваат (анг. subscription 

products,). Дискавери дистрибуира содржини во САД и во над 220 други земји и територии на 

речиси 50 јазици. Содржината на Дискавери вклучува различни жанрови како што се 

преживување, историја на природата, истражување, спорт, општа забава, дом, храна, патување, 

херои, авантура, криминал и истрага, здравје и деца. Глобалното портфолио на мрежи на 

Дискавери вклучува не-фиктивни телевизиски брендови, како што се Дискавери Ченел (Discovery 

Channel), неговиот најраспространет глобален бренд, ТиЕлСи (TLC), Анимал Планет (Animal 

Planet), Инвестигејшн Дискавери (Investigation Discovery) и Сајенс Ченел (Science Channel). 

Меѓународното портфолио на Дискавери, исто така, ги вклучува: (а) Еуроспорт (Eurosport), 

снабдувач на спортски програми низ Европа и радиодифузер на Олимписките игри низ Европа, (б) 

ТВН (TVN), полска медиумска компанија, како и (в) Дискавери Кидс (Discovery Kids), бренд за 

детска забава во Латинска Америка. 

Во Република Северна Македонија, Дискавери Инк. нема регистрирани зависни друштва. 

ВорнерМедиа, претходно позната како Тајм Ворнер (Time Warner), е глобална медиумска 

компанија и компанија која се занимава со забава. ВорнерМедиа е со седиште во Њујорк Сити, 

САД и моментално е во целосна сопственост на крајната матична компанија AT&T. На светско 

ниво, активностите на ВорнерМедиа вклучуваат развој, производство, лиценцирање и 

дистрибуција на играни филмови, телевизија, игри и други содржини преку различни физички и 

дигитални формати. ВорнерМедиа, исто така, произведува, лиценцира и работи со различни 

линеарни и нелинеарни услуги за видео програмирање, вклучително и премиум услуги за платена 

телевизија, кои се достапни и преку трети лица и поврзани дистрибутери на големопродажба, како 

и на малопродажна основа, т.е. ДТЦ (DTC). AT&T е главно активна во обезбедувањето на 

глобални телекомуникациски и услуги на дигитална забава во САД и Латинска Америка; во ЕЕА, 

надвор од ВорнерМедиа, AT&T е маргинално присутна, преку својот Сегмент за Комуникации 

(анг. Communications segment), во обезбедувањето мрежни и комуникациски решенија за бизнис 



клиентите (т.е. со исклучок на резиденцијалните клиенти). 

Во Република Северна Македонија, ВорнерМедиа нема регистрирани зависни друштва. 

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 заинтересираните трети 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. 

 

 

 

08.11.2021 година  

     Скопје 
 


