Врз основа на член 32 став 1 од Законот за здруженија и фондации („Службен весник на РМ“
бр. 52/2010 и 135/2011) и на Решението на Ректорот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ Битола за основање на Фондација бр.14-258/3 од 20.02.2017 година, 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
СТАТУТ
НА ФОНДАЦИЈА ТОМА ФИЛА - Битола
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Со овој Статут се утврдуваат:
-

Член 1

Името и седиштето на Фондацијата;
Целите на Фондацијата;
Дејноста со која се остваруваат целите на Фондацијата;
Имињата и адресите на основачите;
Внатрешната организација, видот и составот на органите, надлежностите, начинот на избор и
разрешување на членовите на органите, траење на мандатот на членовите на органите и
начинот на одлучување;
Законското застапување;
Начинот на стекнување и располагање со средствата;
Можните корисници на средствата;
Начин на донесување на деловни, финансиски и други извештаи;
Начинот на остварување на јавност и транспарентност во работата;
Органите и начинот на вршење на контрола над работата на Фондацијата;
Начинот на донесување, изменување и дополнување на статутот;
Начинот на одлучување за статусни измени и престанок на Фондацијата;
Постапување со средствата на Фондацијата во случај на престанок на Фондацијата;
Начинот на донесување на планови и програми и
Други прашања утврдени со закон.
Член 2

Фондацијата е невладина, непартиска и непрофитна организација од добротворен и
хуманитарен карактер и дејност, којашто се основа заради остварување и заштита на образовни,
општествени, научни и хуманитарни права и интереси во согласност со Уставот и Законите.
Член 3
Основачите ја основаат ФОНДАЦИЈА ТОМА ФИЛА – Битола, во знак на сеќавање на
адвокатот Филота Фила (во натамошниот текст: Фондација).
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ФОНДАЦИЈАТА
Член 4
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.
ДЕЈНОСТИ СО КОИ СЕ ОСТВАРУВААТ ЦЕЛИТЕ НА ФОНДАЦИЈАТА
Член 5
Стипендијата се доделува еднаш годишно и тоа на 25-ти април, денот на основање на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола.
Фондацијата го објавува Конкурсот за доделување стипендија Тома Фила, најдоцна до 25-ти
март за тековната година.
Стипендистот може да почне со користење на стипендијата најдоцна 6 месеци од денот на
доделувањето на стипендијата. По истекот на овој рок го губи правото на стипендија.
Стипендистот, по едногодишното стручно усовршување како адвокатски приправник, не
стекнува право на засновање работен однос кај адвокатот кај којшто стручно се усовршувал, нити
има обврски кон истиот.
Член 6
Фондацијата, своите права и обврски ги остварува во согласност со Уставот, законот и овој
Статут.
Фондацијата има својство на право лице со права, надлежности и одговорности утврдени со
Уставот, законот и овој Статут.
Член 7
Името (називот) на Фондацијата е: ФОНДАЦИЈА ТОМА ФИЛА - Битола .
Член 8
Фондацијата одговара за своите обврски со целиот свој имот и средства.
Член 9
Седиштето на Фондацијата е во Битола, Бул. 1-ви Мај бр. 55.
Фондацијата се организира и делува во Македонија во насока на исполнување на целите на
Фондацијата.
Член 10

Фондација има свој печат и штембил.
Печатот на Фондацијата е тркалезен кој во средината го содржи името : „ФОНДАЦИЈА
ТОМА ФИЛА - Битола“.
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Штембилот на Фондацијата е во правоаголен облик со испишан текст „ФОНДАЦИЈА ТОМА
ФИЛА – Битола “ бр______ година _____ Битола.
Печатот и штембилот на Фондацијата се чуваат и се обезбедуваат од неовластена употреба
или злоупотреба.
Член 11
Основачи на Фондацијата се: Адвокатот Тома Фила со адреса на ул. Нушичева бр.007а Стари
Град, Белград, Република Србија, бр. на пасош 012727496 издаден од МВР на Р. Србија и
Универзитетот „Св. Климент Охридски-Битола, со адреса Бул. 1-ви Мај бр. 55 Битола со ЕМБС
482516 и ЕДБ 4002979132007.
Основачот, адвокатот Тома Фила, на денот на основање на Фондацијата вложи паричен
основачки влог во висина од 20.000 Евра, во денарска противвредност според средниот курс на
Народна банка на Република Македонија на денот на поднесувањето на Актот за основање за упис
во Централниот регистар на РМ.
Основачот, Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола, на денот на основање на
Фондацијата вложи 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
Актот за основање за упис во Централниот регистар на РМ.
Вкупната имотна маса на паричниот основачки влог на денот на основањето на Фондацијата
изнесува 20.100 Евра во денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на
Република Македонија на денот на поднесувањето на Актот за основање за упис во Централниот
регистар на РМ.
II. ФИНАНСИРАЊЕ НА ФОНДАЦИЈАТА
Член 12
Фондацијата средствата за финансирање ги стекнува од основачкиот влог, доброволни
прилози, донации, подароци (во пари, добра, имотни права), завештанија, легати, како и приходи од
камати и други приходи во согласност со закон и овој Статут.
Средствата на Фондацијата стекнати во согласност со став 1 од овој член, се сопственост на
Фондацијата.
Фондацијата ќе ги употребува финансиските средства за остварување на своите цели
определени со овој Статут и Програмата.
Член 13
Донаторите што вложуваат средства или имотни права по основањето на Фондацијата немаат
статус на основачи.
III. ОРГАНИ НА ФОНДАЦИЈАТА
Член 14
Фондацијата има два органи: Одбор и директор.
III.1. Одбор на Фондацијата

Член 15

Основачите на Фондацијата, со Одлука ги именуваат членовите на Одборот.
Одборот на Фондацијата е составен од 3 (три) члена.
Два члена на Одборот се именуваат од страна на основачот Адвокат Тома Фила, од кои, еден
од редот на истакнатите адвокати што имаат регистрирано седиште во Општина Битола, а еден член
на Одборот се именува од страна на основачот Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола.
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Членовите на Одборот се именуваат со мандат од 2 (две) години, со право на уште едно
именување.
Одборот од своите редови го избира претседателот, којшто ги свикува и раководи со
седниците на Одборот, а на барање од 2/3 од членовите на Одборот или на еден од основачите на
Фондацијата должен е во рок од 15 дена да свика и вонредна седница.
Член 16
Членот на Одборот ќе се изземе од гласање за прашања поврзани со него, со неговиот брачен
другар, роднина од прв и втор степен и за прашања што се однесуваат на некое правно лице врз кое
има контрола или економски интерес. Член којшто сака да истапи од Одборот, тоа треба да го стори
во писмена форма. Во случај на испразнето место во Одборот, лицето коешто ќе го пополни тоа
место ќе го врши својот мандат до истекот на мандатот на претходниот член.
Член 17
Одборот може да отповика свој член во следните случаи:
- по негово барање
- по барање на основачот од кој е именуван
- доколку биде осуден на казна затвор подолга од 6 месеци
- доколку стане член на Одбор на иста или слична Фондација.
Исто така, и Основачите имаат право да отповикаат член којшто го именувале, без одобрение
од Одборот.

-

Член 18
Одборот е надлежен да:
донесува годишна програма за работа
донесува одлуки за формирање на постојани и повремени работни тела и ја насочува нивната
работа
врши избор на кандидатот (стипендистот) врз основа на предлог на работното тело
одлучува за условите и распределбата на средствата на корисниците односно за постапката и
начинот на користење на средствата на Фондацијата
донесува соодветни акти и склучува договори
усвојува годишен извештај за работа и финансиски извештај
усвојува годишна сметка
усвојува правила за работењето на Одборот.
Член 19

Членовите на Одборот се договараат за остварување на целите и задачите на Фондацијата
утврдени со овој Статут и во оваа смисла се одговорни пред основачите.
Членовите на Одборот се одговорни за штета предизвикана во својата работа или поради
нејзино запоставување.
Основачите, доколку констатираат дека се исполнети условите за одговорност предизвикана
од став 1 и 2 на овој член, имаат право да го разрешат членот на Одборот или целиот Одбор.
III.2 Директор на Фондацијата

Член 20
Фондацијата избира Директор.
Директорот го избира основачот адвокат Тома Фила,
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Директорот се избира со мандат од 4 ( четири ) години, со право на повторен избор.
Доколку основачот Тома Фила не го отповика Директорот во рок од 30 дена по истекот на
мандатот, на истиот му продолжува мандатот за нов четиригодишен период.
Директорот се избира, отповикува и заменува врз основа на Одлука од основачот Тома Фила.
Одлуката за избор на Директорот на Фондацијата влегува во сила со денот на уписот во Централниот
регистар.
Директорот ја претставува и ја застапува Фондацијата во односите со трети лица,
потпишувајќи се под називот на Фондацијата и дејствува во сите околности во името на
Фондацијата.
Член 21

-

Директорот е надлежен за:
претставување и застапување на Фондацијата и водење на нејзините работи;
спроведување на статутарните и програмските задачи на Фондацијата;
реализација на годишната Програма за работа;
донесување одлуки за формирање на постојани и повремени работни тела и насочување на
нивната работа;
организирање разни акции и манифестации поврзани со целите и задачите на Фондацијата;
донесување одлука за награди, пофалници и признанија;
грижа за стратешкото планирање и изготвување перспективни, годишни и периодични
програми и планови за работа и финансиски планови;
одговорен е за извршување на Програмата и Планот за работа и на Финансискиот план и
поднесување периодични и годишни извештаи за работата и финансиски извештаи до
Одборот.
Член 22

Работата на членовите на Одборот и Директорот е доброволна и за тоа не примаат никаков
паричен надоместок, а можат да примаат надоместок за патни и дневни трошоци поврзани со
активностите на Фондацијата.
Член 23
Членовите на Одборот и Директорот на Фондацијата одговараат лично со својот имот за
сторени злоупотреби со средствата на Фондацијата како правно лице.
Членовите на Одборот и Директорот одговараат солидарно за штетата на Фондацијата
предизвикана од нивната работа, ако таа е предизвикана од невнимание или со намера, освен во
случаите кога во одлучувањето го издвоиле своето мислење на записник или ако не учествувале во
одлучувањето.
IV. ЈАВНОСТ ВО РАБОТАТА И ИНФОРМИРАЊЕ
Член 24
Работата на Фондацијата е јавна. Јавноста на работењето се обезбедува со подготвување
редовни извештаи за нејзиното работење, со овозможување увид во спроведувањето на
програмските задачи, со поднесување на извештај за работата на ограните и телата на Фондацијата,
за начинот на користење на средствата на Фондацијата, за материјално-финансиско работење и
друго (годишни или периодични финансиски извештаи).
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За информирање на потенцијалните корисници на средствата на Фондацијата и пошироката
јавност, се користат електронските и печатени медиуми.
V. ОДЛУЧУВАЊЕ
Член 25
Секој договор или деловна активност чијашто вредност е над 20% од вредноста на капиталот
на Фондацијата врз основа на последниот годишен финансиски извештај, се одобрува од Основачите
на Фондацијата.
Секој договор или деловна активност чијашто вредност е од 5 % до 20% од вредноста на
капиталот на Фондацијата врз основа на последниот годишен финансиски извештај се одобрува од
Одборот со мнозинство гласови.
За секој договор или деловна активност чијашто вредност е до 5% од вредноста на капиталот
на Фондацијата врз основа на последниот годишен финансиски извештај одлучува директорот на
Фондацијата.
VI. СТАТУСНИ ПРОМЕНИ И ПРЕСТАНОК НА ФОНДАЦИЈАТА
Член 26
За статусни промени се сметаат присоединување и спојување на Фондацијата кон други
фондации и поделба на Фондацијата.
За статусните промени одлучуваат основачите.
Член 27
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 овој Статут;
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 овој 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 28
Во случај на смрт на основачот на Фондацијата Тома Фила, сите права и обврски преминуваат
на неговите законски наследници.
Член 29
По престанокот на работата на Фондацијата, депонираните средства што остануваат по
намирување на побарувањата се распределуваат на основачите или нивните законски
наследници/следбеници во висина на износот од висината на влогот, а за износот над вложениот
износ се распределуваат на двата основачи подеднакво.
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VII.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 30
Право на толкување на одредбите на овој Статут имаат основачите на Фондацијата.
Член 31
Измени и дополнувања на овој Статут се вршат во иста постапка како за неговото
донесување.
За измени и дополнувања на овој Статут потребна е согласност од основачите.
Член 32
Овој Статут влегува во сила со денот на донесувањето.

ОСНОВАЧИ
Адвокат Тома Фила ______________________________
За Универзитетот,
Ректор проф.д-р Сашо Коруновски__________________
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