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ПИРС БРОСНАН, НАЈБАРАНИОТ ПЛАТЕН УБИЕЦ ВО ПОТРАГА ПО НАЈОПАСНАТА МЕТА – 
МИЛА ЈОВОВИЧ! 

 
 
 
Пирс Броснан се враќа на големото платно, но овој пат како негативец. Тој е познат како 

„Часовничарот“, најопасниот платен убиец. Во четврток ни пристигнува филмот „Мета“.  
Кејт Абот (Мила Јововиќ), вработена во Стејт Департментот во одделот за безбедност на 

американската влада, е обвинета за спречување терористисти да влезат во САД. Тоа ја сместува 
помеѓу два огна и е обвинета за помагање криминал. Дискредитирана, таа е принудена да оди во 
бегство обидувајќи се да го исчисти своето име и да сопре голем терористички напад на Тајмс Сквер 
на новогодишната ноќ. 

„Опаку наопаку“ е новата анимираната авантура која ни ја носи студиото Дизни.  
Откога едно девојче ќе се пресели во нејзиниот нов дом, нејзините емоции се втурнат во хаос 

кога тие се натпреваруваат за контрола на нејзиниот ум. 
Растењето може да биде по трнлив пат, и тоа не е исклучок за Рајли, која се преселува од 

родниот крај Мидвест кога нејзиниот татко започнува со нова работа во Сан Франциско. Како и сите 
нас, Рајли е водена од своите емоции - Радост, Страв, Лутина, Одвратност и Тага. Емоциите живеат во 
Главниот Штаб, контролниот центар во умот на Рајли, каде што тие и помогаат советувајќи ја низ 
секојдневниот живот. Како што Рајли и нејзините емоции се борат за да се приспособат на новиот 
живот во Сан Франциско, се појавуваат превирања во Генералниот Штаб. Иако Радост, главната и 
најважната емоција на Рајли, се обидува да ги задржи нештата позитивни, останатите емоции се 
борат како најдобро да се снајдат во нивиот град, куќа и училиште. 
  
 

COOL СРЕДА ВО CINEPLEXX 
Киното Cineplexx започнува со одлична летна акција! 

 

 
 

Уште еден ден по намалени цени! Љубителите на киното, од денес ќе имаат можност да уживаат 
во најдобрите филмски наслови по намалени цени, 150 ден за 2D и 240 ден за 3D филмови. 
Акцијата се однесува на секоја среда во периодот од 17.06.2015 до 12.08.2015 година. 

http://www.cineplexx.mk/movie/survivor/
http://www.cineplexx.mk/movie/inside-out/
http://www.cineplexx.mk/Content.Node/mk/nastani/_items/specijalni_nastani/Cool_sreda.mk.php
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За да биде освежувањето потполно, секој посетител во киното Cineplexx со секој купен билет 
добива подарок Nescafé 3 in 1 frappé и ваучер за сладолед во Play Cafe 2+1 топка гратис. 

Разладената кино сала, подарок освежување и најновите филмови по намалена цена на карти 
гарантираат добра забава секоја среда во летниот период. Уживајте во киното Cineplexx со најновите 
филмови, меѓу кои ги издвојуваме комедиите „Тед 2“, „Магичниот Мајк XXL“ и „Пиксели“, акционите 
авантури „Терминатор:Генесис“ и „Невозможна мисија: Одметници“ и анимираните филмови за 
најмладите „Опаку наопаку“ и „Мињони“. 

За оние кои сакаат да ги одбегнат летните горештини ова лето, киното Cineplexx е вистинското 
место за квалитетна забава!  
 

 
 

КИНО ПРОГРАМА ОД 18.06 ДО 24.06.2015

 
 
Мета (Survivor)  
секој ден: 16:20, 18:40, 20:40, 22:30 
 
Светот Јура 3D (Jurassic World 3D)  
секој ден: 15:00, 17:30, 20:00, 21:30, 22:20 
викенд: 12:30, 15:00, 17:30, 20:00, 21:30, 22:20 
 
Светот Јура (Jurassic World)  
секој ден: 16:00, 18:20, 20:50 
викенд: 11:20, 13:40, 16:00, 18:20, 20:50 
 
Светот Јура 3D – албански превод (Jurassic 
World 3D)  
секој ден: 21:45 
 
Светот Јура – албански превод (Jurassic World)  
секој ден: 16:40, 19:00 
викенд: 14:00, 16:40, 19:00 
 
Свита (Entourage)  
секој ден: 17:15, 19:15, 21:15 
 
Шпиони (Spy)  
секој ден: 18:10, 20:30, 22:50 
 
Сан Андреас 3D (San Andreas 3D)  
секој ден: 19:30, 22:00 
 
Утреземја: Светот потаму (Tomorrowland)  
викенд: 13:00 
 
Лудиот Макс: Пат на бесот 3D (Mad Max: Fury 
Road 3D)  
секој ден: 20:20, 22:40 

 
 
Одмаздници 2: Ерата на Ултрон 3D (The 
Avengers: Age Of Ultron 3D)  
секој ден: 17:00 
 
ДЕТСКИ ФИЛМОВИ 
 
Опаку наопаку 3D (Inside Out 3D)  
работни денови: 15:45, 16:30, 17:45, 18:30, 
19:40 
викенд: 11:00, 12:00, 12:50, 13:50, 14:40, 15:45, 
16:30, 17:45, 18:30, 19:40 
 
Сунѓерот Боб: Сунѓер на суво 3D (The 
Spongebob Movie: Sponge Out of Water 3D)  
работни денови: 15:15, 16:10 
викенд: 11:40, 13:30, 15:15, 16:10 
 
Ѕвончица и чудовиштето од Недојдија 
(Tinkerbell: Legend of the Neverbeast)  
викенд: 17:15 
 
Дома 3D (Home 3D)  
викенд: 12:15, 14:20 
 
*Киното го задржува правото на промена на 
програмата без претходна најава.  


