Врз основа на член 28 став 1, 2 и 3 од Законот за здруженија и фондации („Службен
весник на РМ“ бр. 52/2010, 135/2011 и 55/2016), основачите: Адвокат Тома Фила и
Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола застапуван од Ректорот проф.д-р Сашо
Коруновски, на ден 24.04.2017 година, го донесоа следниот

АКТ НА ОСНОВАЊЕ
ОПШТИ ОДРЕДБИ
Име и седиште
Член 1
Со овој Акт за основање се основа ФОНДАЦИЈА ТОМА ФИЛА - Битола (во
понатамошниот текст: Фондација).
Седиштето на Фондацијата е во Битола на „Бул. 1-ви Мај“ бр. 55.
Основачи
Член 2
Адвокатот Тома Фила ја основа Фондацијата Tома Фила во знак на сеќавање на
својот татко Филота Фила.
Основачи на Фондација се:
- Тома Фила, адвокат ул. Нушичева бр. 007а, Стари Град, Белград, Република Србија,
со бр. на пасош 012727496 издаден од МВР на Р. Србија и
- Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола, Бул. 1-ви Мај бр. 55 Битола, со
ЕМБС 4082516.
Цели на фондацијата
Член 3
Целта за основање на Фондацијата е стипендирање и подржување на талентирани
студенти на втор циклус студии, со остварен просек на прв и втор циклус студии од најмалку
8. Стипендијата се доделува за едногодишно стручно усовршување како адвокатски
приправници, кај адвокати со регистрирано седиште на подрачјето на Општина Битола.
Висина на имотната маса
Член 4
Основачот адвокатот Тома Фила, на денот на основање на Фондацијата вложува
паричен основачки влог во висина од 20.000 Евра, во денарска противвредност според
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средниот курс на Народна банка на Република Македонија на денот на поднесувањето на
овој Акт за основање за упис во Централниот регистар на РМ.
Основачот Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола на денот на основање на
Фондацијата вложува паричен основачки влог во висина од 100 Евра во денарска
противвредност според средниот курс на Народна банка на Република Македонија на
денот на поднесувањето на овој Акт за основање за упис во Централниот регистар на РМ.
Вкупната висина на паричниот основачки влог на двата основачи на
ФОНДАЦИЈАТА ТОМА ФИЛА – Битола, на денот на основањето изнесува 20.100 Евра
во денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на Република
Македонија на денот на поднесувањето на овој Акт за основање за упис во Централниот
регистар на РМ .
Член 5
Начинот на учеството на основачите во управувањето со Фондацијата се уредува со
Статутот на Фондацијата.
Основачите учествуваат во составувањето на Статутот на Фондацијата и даваат
согласност за неговото донесување.
Престанок на Фондацијата
Член 6
Фондацијата престанува:
1. со одлука на основачите;
2. ако се утврди дека престанала да функционира;
3. ако средствата не се доволни за остварување на нејзините цели и задачи определени со
Актот за основање и Статутот;
4. ако го изгуби својот имот;
5. ако целта за која е формирана е исполнета или не може да се исполни;
6. ако работи спротивно на одредбите од Законот за здруженија и фондации и
7. ако работењето на Фондацијата не е во согласност со нејзиниот Статут.
Овластените застапници на Фондацијата во случај на настапување на некоја од
наведените околности, должни се во рок од 15 дена по нејзиното настапување да го известат
надлежниот регистар.
Член 7
Во случај на смрт на основачот на Фондацијата Тома Фила, сите права и обврски
преминуваат на неговите законски наследници.
Член 8
Овој Акт за основање влегува во сила на денот на донесувањето.
ОСНОВАЧИ:
Адвокат Тома Фила ______________________________
За Универзитетот,
Ректор проф.д-р Сашо Коруновски__________________
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