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Неделна програма 27.10 - 2.11.2016 
 

 
 

ПРЕТПРЕМИЕРА НА ДОКТОР СТРЕЈНЏ (3D)  
БИДЕТЕ ДЕЛ ОД ОПАСНОТО И  МИСТИЧНО ПАТУВАЊЕ НА ДОКТОР СТРЕЈНЏ! 

 
02.Ноември 2016 
 
Од студиото Марвел пристигнува Др.Стрејнџ, приказна за светски познат хирург Стивен Стрејнџ, кому 
животот му се менува засекогаш по ужасната сообраќајна несреќа каде рацете му остануваат 
парализирани. Бидејки традиционалната медицина неможе да му помогне, приморан е помош да побара 
во мистериозниот регион попознат како Камар-Таџ. Набрзо дознава дека ова не е обичен центар за 
лекување, туку претставува и прва борбена линија против мрачните сили кои сакаат да ја уништат 
нашата реалност. Наоружан со нови магични моќи, Стрејнџ е приморан да одбере дали сака да се врати 
во животот полн со богатство и слава, или пак да го остави сето то зад себе и да се бори против 
најмоќниот волшебник на светот.  

 

                               

                               

http://www.cineplexx.mk/movie/doctor-strange/
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ОСТАВЕНИ 
 
Она што изгледаше како ветувачко патување за подобар живот станува мачна борба за опстанок, кога 
пореметен, вооружен одмаздник започнува да ја “лови” групата невооружени маж и жена, мигранти. Се 
наоѓаат на границата помеѓу САД и Мексико, каде што суровата и немилосрдна пустина станува главен 
непријател во борбата за опстанок. Шансите за избавување се се помали кога полека откриваат дека 
немаат каде да се сокријат од немилосдрдниот, упорниот и суров убиец. 

 

 
 

ПОСЕБНА 
 
 

Научник и наставничка кои живеат во дистописка иднина тргнуваат на патување за опстанок со една 
посебна млада девојка по име Мелани. 

 

 
 
 
 

http://www.cineplexx.mk/movie/desierto/
http://www.cineplexx.mk/movie/the-girl-with-all-the-gifts/
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 КИНО ПРОГРАМА ОД 27.10 ДО 2.11.2016 

 
 
 
Доктор Стрејнџ 3D 
ПРЕТПРЕМИЕРА 
среда: 20:00 
 
Генијални умови (Masterminds) 
секој ден освен среда: 
16:00, 18:15, 20:15, 22:15 
среда: 16:00, 18:15, 22:30 
 
Оставени 2D 
секој ден: 15:20, 19:15 
 
Девојката од возот (Girl on the train) 
секој ден: 20:45, 22:00 
 
Посебна 2D 
секој ден: 17:10, 21:20 
 
Сноуден 2D (Snowden) 
секој ден: 23:00 
 
Сметководител 
секој ден: 16:30, 19:00, 21:30 
 
Домот за необични деца на госпоѓа Перегрин  
(Miss Peregrin’s home for peculiar children) 3D  
работни денови: 17:00, 19:40                            
викенд: 11:00, 13:30, 14:40, 17:00, 19:40 
 
ИНФЕРНО 2D 
работни денови: 
15:30, 18:00, 19:30, 20:30, 21:50, 22:50 
викенд: 
12:20, 15:30, 18:00, 19:30, 20:30, 21:50, 22:50 
 
Бебето на Бриџит Џонс (Bridget Jones’s baby) 
секој ден: 18:30 
 
ЏЕК РИЧЕР  
работни денови: 
15:00, 16:15, 17:30, 18:40, 20:00, 21:00, 22:30 
викенд: 
12:40, 14:00, 15:00, 16:15, 17:30, 18:40, 20:00,  
21:00, 22:30 
 
 
 
 

 
 
ДЕТСКИ ФИЛМОВИ 
 
 
Штркови3D (Storks 3D) 
работни денови: 15:45, 17:45 
викенд: 11:40, 13:40, 15:45, 17:45 
 
Тајниот живот на милениците 3D (The secret 
Life of Pets 3D) 
викенд: 12:00, 14:20 
 
Вселенска Авантура 2 (2D) 
работни денови: 15:10, 16:45 
викенд: 11:20, 13:20, 15:10, 16:45 
 
*Киното го задржува правото за промена на 
програмата без претходна најава. 
 
 
 
 


