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1. Надоместоци за целосно разврзан пристап на локална јамка 

1.1 Еднократни надоместоци 

1.1.1 Еднократен надомест за инсталирање на целосно разврзан пристап за блок од 100 парици 

Еднократниот надомест за инсталирање на целосно разврзан пристап за блок од 100 парици се разликува во зависност 
од решението на колокацијата, и тоа: 

1.1.1.1 Еднократен надомест за инсталирање на целосно разврзан пристап за блок од 100 парици со физичка 
колокација  

Еднократен надомест за инсталирање на целосно разврзан пристап за блок од 100 парици со физичка колокација ги 
вклучува трошоците за набавка и инсталирање на MDF блок од 100 парици, HDF блок од 100 парици и кабел за 
поврзување. 

1.1.1.2 Еднократен надомест за инсталирање на целосно разврзан пристап за блок од 100 парици со оддалечена 
колокација  

Еднократен надомест за инсталирање на целосно разврзан пристап за блок од 100 парици со оддалечена колокација ги 
вклучува трошоците за набавка и инсталирање на MDF блок од 100 парици и кабел за поврзување. 

1.1.1.3 Еднократен надомест за инсталирање на целосно разврзан пристап за блок од 100 парици со виртуелна 
колокација  

Еднократен надомест за инсталирање на целосно разврзан пристап за блок од 100 парици со виртуелна колокација ги 
вклучува трошоците за набавка и инсталирање на MDF блок од 100 парици и кабел за поврзување. 

1.1.2 Надомест за тестирање на опрема 

Надоместот за тестирање на опрема ги вклучува трошоците за тестирањето (прелиминарен тест за соодветност на 
опрема) за опремата којашто страната барател има намера да ја користи. надоместот за тестирање на опрема се плаќа за 
тестирање на секој тип на опрема што не е на листата на опрема што може да се поврзува на мрежата на Македонски 
Телеком АД. Детална спецификација на прелиминарниот тест за соодветност на опремата е дадена во Прилог 5.В 
(верификација на соодветност на непозната опрема). Надоместот за тестирање на опрема се наплатува без оглед на 
резултатот од тестирањето. 

1.1.3 Еднократен надомест за поврзување 

Еднократниот надомест за поврзување ги вклучува трошоците за поврзување на дадена локална јамка со новиот MDF 
блок и трошокот за означување на HDF блокот. 

1.1.4 Надомест за откажување на нарачка 

Надоместот за откажување на нарачка ги вклучува административните трошоци направени во случај на раскинување на 
индивидуалниот договор за локална јамка за целосно разврзан пристап пред предавањето на локалната јамка. 

1.1.5 Надомест за лажно пријавување на грешки 

Доколку се утврди дека пријавата за грешка од страната барател е лажна страната барател мора да плати надомест за 
лажно пријавување на грешки. овој надомест се наплатува за една локална јамка по број на лажни пријави на грешки. 

1.2 Месечни надоместоци 

1.2.1 Месечен надомест за изнајмување на локална јамка за целосно разврзан пристап  

Месечниот надомест за изнајмување на локална јамка за целосно разврзан пристап ги вклучува трошоците за 
одржување, управување и активности за поддршка на дадена локална јамка за која е обезбеден целосно разврзан 
пристап на локална јамка. 
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1.2.2 Месечен надомест за целосен пристап за користење на повисоките фреквенции (“naked DSL”) 

Месечен надомест за целосен пристап за користење на повисоките фреквенции (“naked DSL”) ги вклучува трошоците за 
одржување, управување и активности за поддршка за дадена локална јамка, која се користи само од страна на страната 
барател и за која е обезбеден целосен пристап за користење на повисоките фреквенции (“naked DSL”) и истот е 
идентичен со месечниот надомест за целосно разврзан пристап на локална јамка. 

1.Надоместоци за целосно разврзан пристап на локална јамка 
 

1.1 Еднократни надоместоци  Денари 

1.1.1 Еднократен надомест за инсталирање на целосно разврзан пристап за блок од 100 
парици 

 

1.1.1.1 Еднократен надомест за инсталирање на целосно разврзан пристап за блок од 100 
парици со физичка колокација  

5.568 

1.1.1.2 Еднократен надомест за инсталирање на целосно разврзан пристап за блок од 100 
парици со оддалечена колокација  

5.568 

1.1.1.3 Еднократен надомест за инсталирање на целосно разврзан пристап за блок од 100 
парици со виртуелна колокација  

5.568 

1.1.2 Надомест за тестирање на опрема (за секое парче опрема) 240.681 

1.1.3 Еднократен надомест за поврзување (за една парица) 1.109 

1.1.4 Надомест за откажување на нарачка (за една парица) 
230 

1.1.5 
Надомест за лажно пријавување на грешка (за еднa парица и за секое пријавување 
на грешка) 

1.109 

1.2 Месечен надомест ден./месец 

1.2.1 Месечен надомест за изнајмување на локална јамка за целосно разврзан пристап 
(за една парица) 

210 

1.2.2 Месечен надомест за целосен пристап за користење на повисоките фреквенции 
(“naked DSL”) 

211,41 
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2. Надоместоци за физичка колокација 

2.1 Еднократни надоместоци 

2.1.1 Еднократен надомест за прелиминарен преглед на колокација 

Еднократниот надомест за прелиминарен преглед на колокација ги вклучува трошоците за изведување на преглед 
заради градење на колокациска единица на страната барател на колокациското место. при прегледот се утврдува дали 
колокацијата е изводлива. еднократниот надомест за прелиминарен преглед на колокација се наплаќа без оглед на 
резултатот од прегледот. За локации кои што се веќе прегледани надоместот нема да се наплатува.  

2.1.2 Еднократен надомест за детален преглед на колокација 

Еднократниот надомест за детален преглед на колокација ги вклучува трошоците за добивање на потребните дозволи за 
изградба на колокациската единица на страната барател и трошоците за изведување на прегледот (трошоци за 
спроведување на преглед за противпожарна заштита, заштита на услугата и други прегледи). Еднократниот надомест за 
детален преглед на колокација не ги вклучува трошоците за проценка на недвижности, која ја извршува независен 
проценител прифатен од двете страни. Трошоците за проценката од независниот проценител ќе бидат обврска на 
страната барател. 

2.1.3 Еднократен надомест за преглед на градежен план на колокација 

Еднократниот надомест за преглед на градежен план на колокација се наплаќа во случај кога страната барател има 
намера да изгради посебна структура за раздвојување и заштита на опремата и ги вклучува трошоците за разгледување 
на доставениот градежен план за градење на посебна структура за раздвојување и заштита на опремата. 

2.1.4 Еднократен надомест за рам за опрема за пренос 

Еднократниот надомест за рам за опрема за пренос ги вклучува трошоците за набавка на рамот за опрема за пренос по 
фактура од добавувачот доколку го обезбедува Македонски Телеком АД, како и трошоците за инсталирање на рам за 
опрема за пренос. 

2.1.5 Еднократен надомест за инсталација на рам за опрема за пренос 

Еднократниот надомест за инсталација на рам за опрема за пренос ги вклучува трошоците за инсталирање на рам за 
опрема за пренос доколку го обезбедува страната барател. 

2.1.6 Еднократен надомест за HDF рам  

Еднократниот Надомест За HDF рам ги вклучува трошоците за набавка на HDF рам по фактура од добавувачот доколку го 
обезбедува Македонски Телеком АД, како и трошоците за инсталирање на HDF рам. 

2.1.7 Еднократен надомест за инсталација на HDF рам 

Еднократниот надомест за инсталација на HDF рам ги вклучува трошоците за инсталирање на HDF рам доколку го 
обезбедува страната барател. 

2.1.8 Индивидуален надомест за инсталирање на колокација 

Индивидуалниот надомест за инсталирање на колокација ги вклучува трошоците за влечење на оптички кабли од 
влезната точка до точката на примопредавање и нивно терминирање во ODF/HDF/DDF и трошоците за клучот за влезната 
врата на колокациската просторија по фактура од добавувачот. Индивидуалниот надомест за инсталирање на колокација 
треба да биде платен од страна на секоја страна барател. 

2.1.9 Надомест за инсталирање на колокација 

Надоместот за инсталирање на колокација ги вклучува инвестиционите трошоци поврзани со изградбата на 
колокациската единица на страната барател и изградбата на колокацискиот објект вклучувајќи и електрично напојување, 
кабелски канали и водови од галеријата до соседното окно на окното за воведување на кабли кое е директно поврзано 
со истото; и по колокациска просторија до приемот на првото барање трошоците за инсталирање на климатизација. 
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Надоместот за инсталирање на колокација се дефинира врз основа на следните категории: 

2.1.9.1 Колокациска просторија веќе опремена со климатизација 

2.1.9.2 Колокациска просторија дополнително опремена со климатизација на барање на страната барател 

2.1.9.3 Колокациска просторија без климатизација 

Надоместот за инсталирање на колокација ќе се утврди со проценка од страна на независен проценител прифатен од 
двете страни за вредноста на вкупната инвестиција. Првата страна барател по колокациска просторија треба да се 
договори за поделба на надоместот за инсталирање на колокација со наредните (по првиот по колокациска просторија) 
страни баратели. Надоместот за инсталирање на колокација е во висина на инвестиционите трошоци по фактура плус 
трошоци за фактурирање и се плаќа еднократно од страната барател. 

2.1.10 Еднократен надомест за технички надзор 

Еднократниот надомест за технички надзор се наплаќа во случај кога страната барател има намера да изгради посебна 
структура за раздвојување и заштита на опремата и ги вклучува трошоците за набљудување на градежените активности во 
просторот на Македонски Телеком АД при имплементирање на планот за градење на посебна структура за раздвојување 
и заштита на опремата од страната барател. 

2.2 Месечни надоместоци 

2.2.1 Месечен надомест за изнајмување на просторија, управување и одржување со греење, вентилација и ладење, со 
вклучена контрола на влез/безбедносен систем за 1м2. 

Месечниот надомест е пресметан врз основа на: 

- Квадратните метри кои ги зафаќа колокациската единица на страната барател и пропорционалниот заеднички 
простор во колокациската просторија одреден со проценката од страна на независен проценител за недвижности 
кој е прифатен од Македонски Телеком АД и страната барател. Трошоците за вршење на проценката од страна на 
независниот проценител ги сноси страната барател; 

- Комуналните трошоци и трошоците за активности за поддршка по колокациска просторија, 

- Трошоците за безбедност и противпожарна заштита, по колокациска просторија; и 

2.2.2 Надомест за потрошувачка на електрична енергија.  

Надоместот за потрошувачка на електрична енергија ги вклучува трошоците за потрошувачка на електрична енергија од 
технолошката опрема, врз основа на потрошена количина, измерена со индивидуални електрични броила и пресметана 
врз основа на моменталната цена на електрична енергија. 

2.2.3 Месечен надомест за обезбедување на постојана техничка поддршка 

Месечниот надомест за обезбедување на постојана техничка поддршка ги вклучува трошоците за активностите за 
постојана техничка поддршка за отстранување на дефекти преку целото време секој ден, по колокациска просторија. 

2.2.3.1 Месечен надомест за обезбедување на постојана техничка поддршка - после 16.00 часот 

Месечниот надомест за обезбедување на постојана техничка поддршка - после 16.00 часот се наплаќа за локации каде 
што Македонски Телеком АД има техничка поддршка во текот на работното време и ги вклучува трошоците за 
обезбедување на дополнителна техничка поддршка за отстранување на дефекти после 16.00 часот. 

2.2.3.2 Месечен надомест за обезбедување на постојана техничка поддршка – преку целото време 

Месечниот надомест за обезбедување на постојана техничка поддршка – преку целото време се наплаќа за локации каде 
што Македонски Телеком АД нема техничка поддршка и ги вклучува трошоците за обезбедување на техничка поддршка 
за отстранување на дефекти преку целото време секој ден. 
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Надоместоци за услуга за физичка колокација  

2.1 Еднократни надоместоци Денари 

2.1.1 Еднократен надомест за прелиминарен преглед на колокација 1.722 

2.1.2 Еднократен надомест за детален преглед на колокација 5.997 

2.1.3 Еднократeн надомест за преглед на градежен план на колокација 
710 

и дополнителни 
трошоци по фактура 

2.1.4 Еднократен надомест за рам за опрема за пренос  По фактура 

2.1.5 Еднократен надомест за инсталација на рам за опрема за пренос По фактура 

2.1.6 Еднократен надомест за HDF рам  По фактура 

2.1.7 Еднократен надомест за инсталација на HDF рам По фактура 

2.1.8 Индивидуален надомест за инсталирање на колокација По фактура 

2.1.9 Надомест за инсталирање на колокација По проценка 

2.1.10 Еднократeн надомест за технички надзор По фактура 

2.2 Месечни надоместоци  ден./месец 

2.2.1 
Месечен надомест за изнајмување на просторија, управување и одржување 
со греење, вентилација и ладење, со вклучена контрола на влез/безбедносен 
систем за 1м2 

3.942 

2.2.2 Надомест за потрошувачка на електрична енергија По фактура 

2.2.3 Месечен надомест за обезбедување на постојана техничка поддршка  

2.2.3.1 
Месечен надомест за обезбедување на постојана техничка поддршка - после 
16.00 часот 

157.379 

2.2.3.2 
Месечен надомест за обезбедување на постојана техничка поддршка – 
преку целото време 

196.723 

 

 
 

  

3. Надоместоци за оддалечена колокација  

3.1 Еднократни надоместоци 

3.1.1 Еднократен надомест за прелиминарен преглед на колокација 

Еднократниот надомест за прелиминарен преглед на колокација ги вклучува трошоците за изведување на преглед на 
изградбата на колокациската единица на страната барател на колокациското место. при прегледот се одредува дали 
колокацијата е изводлива. еднократниот надомест за прелиминарен преглед на колокација се наплаќа без оглед на 
резултатот од прегледот. За локации кои што се веќе прегледани надоместот нема да се наплатува. 

3.1.2 Еднократен надомест за детален преглед на колокација 

Еднократниот надомест за детален преглед на колокација ги вклучува трошоците за добивање на потребните дозволи за 
изградба на колокациската единица на страната барател и трошоците за изведување на прегледот (трошоци за 
спроведување на противпожарна заштита, заштита на услугата и други прегледи) во случај кога оддалечената колокација 
е инсталирана во просторот на Македонски Телеком АД. Еднократниот надомест за детален преглед на колокација не ги 
вклучува трошоците за проценка на недвижности, која ја извршува независен проценител прифатен од двете страни. 
трошоците за проценката од независниот проценител ќе бидат обврска на страната барател. 
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3.1.3 Надомест за инсталирање на колокација 

Надоместот за инсталирање на колокација ги вклучува инвестиционите трошоци поврзани со изградбата на бетонска 
платформа вклучувајќи и електрично напојување, кабелски канали и кабелски водови и влечење на оптички кабли од 
влезната точка до точката на примопредавање и нивно терминирање во ODF/HDF/DDF од галеријата до соседното окно 
на окното за воведување на кабли кое е директно поврзано со истото, во случај кога оддалечената колокација е 
инсталирана во просторот на Македонски Телеком АД. Надоместот за инсталирање на колокација ќе се утврди со 
проценка од страна на независен проценител прифатен од двете страни за вредноста на вкупната инвестиција. 

Надоместот за инсталирање на колокација е во висина на инвестиционите трошоци по фактура плус трошоци за 
фактурирање и се плаќа еднократно од страната барател. 

3.2 Месечни Надоместоци 

3.2.1 Mесечен надомест за изнајмување на недвижности, контрола на влез/безбедносен систем за 1м2. 

Месечниот надомест е пресметан врз основа на: 

- Квадратните метри кои ги зафаќа колокациското место одреден со проценката од страна на независен проценител 
за недвижности кој е прифатен од македонски телеком ад и страната барател. трошоците за вршење на проценката 
од страна на независниот проценител ги сноси страната барател; 

- Трошоците за безбедност и противпожарна заштита, по колокациска просторија; и 

3.2.2 Надомест за потрошувачка на електрична енергија 

Надоместот за потрошувачка на електрична енергија ги вклучува трошоците за потрошувачка на електрична енергија од 
технолошката опрема, врз основа на потрошена количина, измерена со индивидуални електрични броила и пресметана 
врз основа на моменталната цена на електрична енергија. 

3.2.3 месечен надомест за обезбедување на постојана техничка поддршка 

Месечниот надомест за обезбедување на постојана техничка поддршка ги вклучува трошоците за активностите за 
постојана техничка поддршка за отстранување на дефекти преку целото време секој ден, по колокациска просторија. 

3.2.3.1 Месечен надомест за обезбедување на постојана техничка поддршка - после 16.00 часот 

Месечниот надомест за обезбедување на постојана техничка поддршка - после 16.00 часот се наплаќа за локации каде 
што Македонски Телеком АД има техничка поддршка во текот на работното време и ги вклучува трошоците за 
обезбедување на дополнителна техничка поддршка за отстранување на дефекти после 16.00 часот. 

3.2.3.2 Месечен надомест за обезбедување на постојана техничка поддршка – преку целото време 

Месечниот надомест за обезбедување на постојана техничка поддршка – преку целото време се наплаќа за локации каде 
што Македонски Телеком АД нема техничка поддршка и ги вклучува трошоците за обезбедување на техничка поддршка 
за отстранување на дефекти преку целото време секој ден. 

Надоместоци за услуга за оддалечена колокација   

3.1 Еднократни Надоместоци Денари 

3.1.1 Еднократен надомест за прелиминарен преглед на колокација 3.425 

3.1.2 Еднократен надомест за детален преглед на колокација 10.360 

3.1.3 Надомест за инсталирање на колокација По проценка 

3.2 Месечни надоместоци МКД/месец 

3.2.1 
Месечен надомест за изнајмување на недвижности, контрола на 
влез/безбедносен систем за 1м2 

3.942 

3.2.2 Надомест за потрошувачка на електрична енергија По фактура 
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3.2.3 Месечeн надомест за обезбедување на постојана техничка поддршка  

3.2.3.1 
Месечен надомест за обезбедување на постојана техничка поддршка - после 
16.00 часот 

157.379 

3.2.3.2 
Месечен надомест за обезбедување на постојана техничка поддршка – преку 
целото време 

196.723 
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4 Надоместоци за виртуелна колокација 

4.1 Еднократни надоместоци 

4.1.1 Еднократен надомест за прелиминарен преглед на колокација 

Еднократниот надомест за прелиминарен преглед на колокација ги вклучува трошоците за изведување на преглед 
заради градење на колокациска единица на страната барател на колокациското место. При прегледот се утврдува дали 
колокацијата е изводлива. еднократниот надомест за прелиминарен преглед на колокација се наплаќа без оглед на 
резултатот од прегледот. За локации кои што се веќе прегледани надоместот нема да се наплатува.  

4.1.2 Еднократен надомест за детален преглед на колокација 

Eднократниот надомест за детален преглед на колокација ги вклучува трошоците за добивање на потребните дозволи за 
изградба на колокациската единица на страната барател и трошоците за изведување на прегледот (трошоци за 
спроведување на преглед за противпожарна заштита, заштита на услугата и други прегледи). Еднократниот надомест за 
детален преглед на колокација не ги вклучува трошоците за проценка на недвижности, која ја извршува независен 
проценител прифатен од двете страни. Трошоците за проценката од независниот проценител ќе бидат обврска на 
страната барател. 

4.1.3 Еднократен надомест за рам за опрема за пренос 

Еднократниот надомест за рам за опрема за пренос ги вклучува трошоците за набавка на рамот за опрема за пренос по 
фактура од добавувачот доколку го обезбедува Македонски Телеком АД, како и трошоците за инсталирање на рам за 
опрема за пренос. 

4.1.4 Еднократен надомест за HDF рам  

Еднократниот надомест за HDF рам ги вклучува трошоците за набавка на HDF рам по фактура од добавувачот доколку го 
обезбедува Македонски Телеком АД, како и трошоците за инсталирање на HDF рам. 

4.1.5 Индивидуален надомест за инсталирање на колокација 

Индивидуалниот надомест за инсталирање на колокација ги вклучува трошоците за влечење на оптички кабли од 
влезната точка до точката на примопредавање и нивно терминирање во ODF/HDF/DDF и трошоците за клучот за влезната 
врата на колокациската просторија по фактура од добавувачот. Индивидуалниот надомест за инсталирање на колокација 
треба да биде платен од страна на секоја страна барател. 

4.1.6 Надомест за инсталирање на колокација 

Надоместот за инсталирање на колокација ги вклучува инвестиционите трошоци поврзани со изградбата на 
колокациската единица на страната барател и изградбата на колокацискиот објект вклучувајќи и електрично напојување, 
кабелски канали и водови од галеријата до соседното окно на окното за воведување на кабли кое е директно поврзано 
со истото; и по колокациска просторија до приемот на првото барање трошоците за инсталирање на климатизација. 
Надоместот за инсталирање на колокација се дефинира врз основа на следните категории: 

4.1.6.1 Колокациска Просторија веќе опремена со климатизација 

4.1.6.2 Колокациска просторија дополнително опремена со климатизација на барање на страната барател 

4.1.6.3 Колокациска просторија без климатизација 

Надоместот за инсталирање на колокација ќе се утврди со проценка од страна на независен проценител прифатен од 
двете страни за вредноста на вкупната инвестиција. Првата страна барател по колокациска просторија треба да се 
договори за поделба на надоместот за инсталирање на колокација со наредните (по првиот по колокациска просторија) 
страни баратели. Надоместот за инсталирање на колокација е во висина на инвестиционите трошоци по фактура плус 
трошоци за фактурирање и се плаќа еднократно од страната барател. 
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4.2 Месечни Надоместоци 

4.2.1 Месечен надомест за изнајмување на просторија, управување и одржување со греење, вентилација и ладење, со 
вклучена контрола на влез/безбедносен систем за 1м2 

Месечниот надомест е пресметан врз основа на: 

- Квадратните метри кои ги зафаќа колокациската единица на страната барател и пропорционалниот заеднички 
простор во колокациската просторија одреден со проценката од страна на независен проценител за недвижности 
кој е прифатен од Македонски Телеком АД и страната барател. Трошоците за вршење на проценката од страна на 
независниот проценител ги сноси страната барател; 

- Одржување на опремата на страната барател; 

- Комуналните трошоци и трошоците за активности за поддршка по колокациска просторија, 

- Трошоците за безбедност и противпожарна заштита, по колокациска просторија;и 

4.2.2 Надомест за потрошувачка на електрична енергија  
 
Надоместот за потрошувачка на електрична енергија ги вклучува трошоците за потрошувачка на електрична енергија од 
технолошката опрема, врз основа на потрошена количина, измерена со индивидуални електрични броила и пресметана 
врз основа на моменталната цена на електрична енергија. 
 
4.2.3 Месечен надомест за обезбедување на постојана техничка поддршка 

Месечниот надомест за обезбедување на постојана техничка поддршка ги вклучува трошоците за активностите за 
постојана техничка поддршка за отстранување на дефекти преку целото време секој ден, по колокациска просторија. 

4.2.3.1 Месечен надомест за обезбедување на постојана техничка поддршка - после 16.00 часот 

Месечниот надомест за обезбедување на постојана техничка поддршка - после 16.00 часот се наплаќа за локации каде 
што Македонски Телеком АД има техничка поддршка во текот на работното време и ги вклучува трошоците за 
обезбедување на дополнителна техничка поддршка за отстранување на дефекти после 16.00 часот. 

4.2.3.2 Месечен надомест за обезбедување на постојана техничка поддршка – преку целото време 

Месечниот надомест за обезбедување на постојана техничка поддршка – преку целото време се наплаќа за локации каде 
што македонски телеком ад нема техничка поддршка и ги вклучува трошоците за обезбедување на техничка поддршка за 
отстранување на дефекти преку целото време секој ден. 

Надоместоци за услуга за виртуелна колокација  

4.1 Еднократни Надоместоци Денари 

4.1.1 Еднократен надомест за прелиминарен преглед на колокација 3.425 

4.1.2 Еднократен надомест за детален преглед на колокација 10.360 

4.1.3 Еднократен надомест за рам за опрема за пренос  По фактура 

4.1.4 Еднократен надомест за HDF рам  По фактура 

4.1.5 Индивидуален надомест за инсталирање на колокација По фактура 

4.1.6 Надомест за инсталирање на колокација По проценка 

4.2 Месечни надоместоци  ден./месец 

4.2.1 
Месечен надомест за изнајмување на просторија, управување и одржување 
со греење, вентилација и ладење, со вклучена контрола на влез/безбедносен 
систем за 1м2 

3.942 

4.2.2 Надомест за потрошувачка на електрична енергија По фактура 
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4.2.3 Месечен надомест за обезбедување на постојана техничка поддршка  

4.2.3.1 
Месечен надомест за обезбедување на постојана техничка поддршка - после 
16.00 часот 

157.379 

4.2.3.2 
Месечен надомест за обезбедување на постојана техничка поддршка – 
преку целото време 

196.723 

 

 


