
 
 
 

 
  

Ценовник дигиталне кабловске телевизијe за пословне 
кориснике „Супер БИЗ ТВ“ 

 
Накнада за техничку реализацију услуге и активацију пакета 
 

Једнократна накнада за техничку реализацију услуге и 
активацију пакета уз Уговор на неодређено време (са ПДВ-ом) 

9.900,00 

Једнократна накнада за техничку реализацију услуге и 
активацију пакета уз Уговор са минималним периодом важења 
уговора од 24 месеца (са ПДВ-ом) 

 
1,00 

 

 
   Пакети канала и месечне накнаде за пакете канала  

 

Супер ТВ 
BIZ пакети 

канала 
Опис пакета 

Месечна 
накнада уз 
уговор са 

минималним 
периодом 

важења од 24 
месеца (са 

ПДВ-ом) 

Месечна накнада уз 
уговор без 

минималног периода 
важења или након 
истека минималног 
периода важења (са 

ПДВ-ом) 

Супер ТВ BIZ 
Старт  

210+ ТВ и радио канала,   50+ 

HD канала.                      
 

1.758,00  2.238,00 

Супер ТВ BIZ 
Плус  

260+ TВ и радио канала, 100+ 
HD канала;               
HBO MAX*, APOLLON SVOD**. 
 

2.238,00  2.718,00 

Месечна накнада за коришћење пакета наплаћује се пропорционално броју дана у месецу у 
којима је пакет био доступан за коришћење. 

Након истека минималног периода важења уговора корисник наставља да користи услугу по цени 
истог Супер ТВ BIZ пакета на неодређено време без минималног периода важења уговора. 
 
Током минималног периода важења уговора корисник може да пређе са пакета са нижом 
месечном накнадом на пакет са вишом месечном накнадом као и да се врати на раније уговорени 
пакет, док прелазак на пакет са нижом месечном накнадом није могућ.  
 
*HBO MAX је кориснику доступан, док корисник исти сам активира.  
**APOLLON SVOD је доступан кроз апликацију Move ’N’ GO. На захтев корисника добија се налог 
за коришћење додатне услуге Move ’N’ GO. 
Сви корисници Супер ТВ BIZ Плус пакета уз пријаву добијају могућност приступа  MOVE’n’GO на 

мобилном уређају уз један кориснички налог.   
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Додатни пакети канала и месечне накнаде за додатне пакете канала 
 

Додатни пакети канала Месечна накнада (са ПДВ-ом) 

HBO 699,00 

X Plus 299,00 

Задруга 990,00 

Месечна накнада за коришћење додатних пакета наплаћује се пропорционално броју дана у 
месецу у којима је пакет био доступан за коришћење. 
 
Накнаде за додатне услуге 
 

Додатна услуга 
Накнада 

(цене изражене са ПДВ-ом) 

Додатни STB/CAM уређај* 

1,00 динар једнократна накнада за 
прикључење 

299,00 динара месечна накнада 

Move ’N’ GO ** (multiscreen + до 7 дана уназад + 
видео клуб) 

299,00 динара месечна накнада 

Видео клуб пакет APOLLON*** 399,00 динара месечна накнада 

Dorcel Club*** 590,00 динара месечна накнада 

*у месецу активације и у месецу деактивације додатног ТВ уређаја, месечна накнада се наплаћује 
сразмерно броју дана његовог коришћења у ток месецу. Корисник Услуге на додатном STB/CAM 
уређају може да прати све канале из изабраног ТВ пакета   
** у месецу активације додатне услуге MOVE’n’GO наплата се врши пропорционално броју дана у 
којима је услуга била активна, док се у месецу деактивације наплаћује пун износ месечне накнаде 
и услуга је доступна до краја тог месеца.  
 
*** У месецу активације и у месецу деактивације APOLLON sVOD и Dorcel Club пакета месечне 
накнаде се наплаћују сразмерно броју дана њиховог коришћења у том месецу.  
 
 Накнаде за неисправну опрему у случају отказа уговора / раскида уговора / престанка 
Анекса   уговора 
 

Накнада у случају отказа уговора / раскида уговора односно престанка Анекса уговора за 
Додатни STB, у случају да корисник не врати изнајмљену терминалну опрему или је не 
врати у исправном стању: 

- на име цене сваког кабловског модема (EuroDOCSIS 2.0) који корисник 
престаје да користи 

2.500,00 

- на име цене сваког бежичног модема (EuroDOCSIS 2.0) који корисник 
престаје да користи 

3.000,00 

- на име цене сваког кабловског модема (EuroDOCSIS 3.0) који корисник 
престаје да користи 

4.000,00 

-на име цене сваког кабловског модема Wireless Voice Gateway 
(EuroDOCSIS 3.0) који корисник престаје да користи 

6.000,00 

-на име цене сваког бежичног рутера који корисник престаје да користи 3.000,00 

-на име цене сваког USB кабла (из комплета за кабловски модем) који 
корисник престаје да користи 

300,00 

-на име цене сваког Ethernet кабла (из комплета за кабловски модем) који 
корисник престаје да користи 

300,00 

-на име цене сваког исправљача (из комплета за кабловски модем) који 
корисник престаје да користи 

600,00 

- на име цене сваког STB уређаја који корисник престаје да користи 8.000,00 

- на име цене сваког IP STB уређаја који корисник престаје да користи 8.000,00 

- на име цене сваког CAM уређаја који корисник престаје да користи 5.000,00 

- на име цене сваког ONT уређаја који корисник престаје да користи 7.000,00 



 3 

- на име цене сваког RCA-RCA кабла који корисник престаје да користи 500,00 

- на име цене сваког SCART-RCA кабла који корисник престаје да користи 600,00 

- на име цене сваког SCART-SCART кабла који корисник престаје да 
користи 

700,00 

- на име цене сваког HDMI-HDMI кабла који корисник престаје да користи 1.500,00 

- на име цене сваког даљинског управљача за STB уређај који корисник 
престаје да користи 

1.200,00 

- на име цене smart картице коју корисник престаје да користи 1.500,00 

Накнаде су приказане са урачунатим ПДВ-ом 
 
Остале услуге поводом коришћења Супернова ТВ пакета 
 

Услуге 

Накнада 
(цене 

изражене са 
ПДВ-ом) 

Пренос носиоца уговорне обавезе без накнаде 

Поновно укључење корисничког KDS прикључка искљученог због неизмирења 
приспелих обавеза у предвиђеном року 

500,00 

Пресељење прикључка 1.000,00 

Отклањање квара који је настао грешком корисника и посебни захтеви 
корисника 

600,00 

Накнадно прикључење уређаја 500,00 

Подешавање телевизора 300,00 

Месечна накнада за замењени STB/CAM уређај за MOVE STB уређај* 199,00 

 
*У случају када корисник STB/CAM уређај замени за  MOVE STB уређај, кориснику се месечно     

наплаћује накнада за његово коришћење. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 




