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Наш број________
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Врз основа на член 17, и член 48 од Законот за електронските комуникации
(Службен весник на Република Македонија број 13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008 и
83/2010), а во согласност со Извештајот за пресметка на пондериран просечен трошок на
капиталот за мобилни оператори во Република Македонија, директорот на Агенцијата за
електронски комуникации на ден 27.07.2010 година донесе

Р Е Ш Е Н И Е
I
СЕ УТВРДУВА вредноста на пондерираниот просечен трошок на капиталот во
висина од 14,00% на ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ, Скопје како оператор со значителна пазарна
моќ на релевантниот пазар-Услуги за завршување на повик во јавни мобилни
комуникациски мрежи во Република Македонија.
III
Вредноста на пондерираниот просечен трошок на капиталот определен во точка I
на ова решение е пресметан на денарска, деноминирана, номинална основа пред
оданочување.
IV
ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ, Скопје утврдената вредност на пондерираниот просечен
трошок на капиталот во точка I на ова решение треба да ја користи при определувањето на
цените на регулираните услуги што ги обезбедува.
V
Ова решение е конечно.
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Образложение
На ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ,Скопје, како оператор со значителна пазарна моќ на
релевантниот пазар-Услуги за завршување на повик во јавни мобилни комуникациски
мрежи во Република Македонија, Агенцијата за електронски комуникации му има
наметнато обврска, цените на регулираните услуги што ги обезбедува да бидат базирани
на реалните трошоци. Во членот 48 став (3) од Законот за електронските комуникации е
определено дека Агенцијата за електронски комуникации при воведувањето на оваа
обврска му дозволува на операторот разумна стапка на поврат на инвестираните средства,
земајќи ги предвид и ризиците што се составен дел од инвестициите.
Определувањето на соодветната стапка на поврат на капиталот за операторите со
значителна пазарна моќ на определен релевантен пазар е извршено со примена на
методологијата за пресметување и проценка на елементите на WACC (Weighted average
cost of capital) , а со примена на CAPM методот ( Capital Asset Pricing Model).
Со оглед на сето ова погаре наведено, а во врз основа на член 17 и член 48 од
Законот за електронските комуникации (Службен весник на Република Македонија број
13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008 и 83/2010), директорот на Агенцијата за ел ектронски
комуникации донесе решение како во диспозитивот.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се поднесе тужба до Управниот суд
на Република Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.
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