СТАТУТ
на Здружението за медицинска физика и биомедицински инженеринг
(Пречистен текст)
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Здружението за медицинска физика и биомедицински инженеринг е здружение на
медицински физичари и стручњаци од други области од Република Македонија, формирано со
слободно здружување на граѓаните, заради остварување и усогласување на своите интереси во
струката и преземање на активности со цел за подобрување на статусот на медицинската
физика и биомедицинскиот инженеринг во нашето општество.
Член 2
Граѓаните се здружуваат во Здружението за медицинска физика и биомедицински
инженеринг заради остварување на поширок општествен интерес преку што се задоволуваат
потребите од стручна, правна, техничка и друга помош на своите членови.
Член 3
Здружението за медицинска физика и биомедицински инженеринг, како здружение на
граѓани, своите цели, задачи и дејности ќе ги остварува во согласност со Уставот на
Република Македонија, овој Статут како и со законите кои регулираат материја од оваа
област.
Активностите и работата на Здруæението во остварување на своите цели ќе се одвива
на територијата на Р. Македонија.
Член 4
Името на здружението на граѓани е: Здружение за медицинска физика и
биомедицински инженеринг од Скопје (во натамошниот текст Здружението), со скратеница
ЗМФБИ.
Здружението има лого. Логото на Здружението за медицинска физика и биомедицински
инженеринг е во форма на обратно поставена и исполнета рамнокрака стрела во форма на
триаголник со вдлабната основа во горниот дел. Во вдлабнатината на основата на
триаголникот поставена е исполента елипса, која заедно со рамнокраката стрела симболизира
човеково тело. Околу фигурата хоризонтално поставена е елипса, која на двата краја има по
еден мал исполнет круг кои заедно со елипсата симболизираат орбитала од атом. Околу
целиот знак во форма на круг почнувајки од најдолната точка запишан е текст со следнава
содржина: Здружение на медицинска физика и биомедицински инженеринг. Окулу целиот
знак заедно со текстот е опишан со кружница.
Седиштето на Здружението за медицинска физика и биомедицински инженеринг е во
Скопје, а адресата е Институт за радиотерапија и онкологија, Водњанска 17, Скопје.
Здружението за медицинска физика и биомедицински инженеринг е правно лице.
Здружението има свој печат и штембил. Печатот е тркалезен со следниот текст:
Здружение за медицинска физика и биомедицински инженеринг - Скопје
Штембилот на Здружението е правоаголен и на него е испишан следниот текст:
Здружение за медицинска физика
и биомедицински инженеринг
Бр. __________
_________ 200__ год.
Скопје

Член 5
Работата на Здружението е јавна.
Јавноста во работата се обезбедува со редовно известување на членовите на
Здружението за сите облици на работење, со увид во спроведувањето на програмските задачи,
со поднесување извештај за работа на органите и телата на Здружението, за материјалнофинансиското работење и друго.
За информирањето на членовите и пошироката јавност се користи печатот, радиото,
телевизијата како и билтенот на Здружението.
Член 6
Здружението може да се здружува и во пошироки рамки со други здруженија во сојузи
или други облици на здружување.
За здружувањето во смисол на став 1 од овој член одлука донесува Собранието на
Здружението.
Член 7
Здружението може да се зачленува во меѓународни сојузи или сродни здруженија врз
основа на одлука на Собранието.
II. ЧЛЕНСТВО
Член 8
Редовен член во Здружението може да биде секој физичар или друг стручњак кој
работи во области на медицинската физика, биомедицинскиот инженеринг или радијационата
заштита, а кој доброволно ќе пристапи кон Здружението.
Во Здружението може да се зачленат и странски граѓани ако ги задоволуваат условите
од Член 1.
Членовите на Здружението може да бидат редовни и почесни. Право на глас имаат само
редовните членови.
Редовен член на Здружението е лице кое платило членарина за тековната година.
Почесен член на Здружението е лице, кое поради заслуги, на предлог на Извршниот
одбор, Собранието го избира за почесен.
Зачленувањето се врши со пристапница која при исклучување или престанок на
членувањето во Здружението задолжително се враќа.
Здружението за своите членови води регистар за членството кој се ажурира еднаш
годишно.
Член 9
Права и должности на членот се:
− да избира и да биде биран во органите на Здружението;
− да предложува решавање на прашања од заеднички интерес;
− да работи на развивање и унапредување на општествените и стручните активности
кои произлегуваат од Статутот, програмските цели и задачи и од усвоените одлуки и
заклучоци;
− да учествува во работата и да придонесува за развојот и популарноста на
Здружението;
− да ги спроведува во целост одредбите од Статутот и програмските активности;
− да ги застапува интересите и ставовите на Здружението;
− да бара стручна и друга помош од областа на материјата;
− редовно да плаќа членарина;

Член 10
Членството во Здружението престанува:
− самоиницијативно;
− со бришење од членството заради неизвршени обврски кон Здружението, за што
одлука донесува Собранието на Здружението.
Член 11
Здружението го определува износот на членарината за своите членови на годишните
собранија.
III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО И НАЧИНОТ НА НИВНОТО ОСТВАРУВАЊЕ
Член 12
Граѓаните се здружени во Здружението за медицинска физика и биомедицински
инженеринг заради остварување на поширок заеднички интерес, а како посебни цели и задачи
се:
− да ја поттикнува примената на физиката во биомедицинските науки;
− да поттикнува правилна употреба на стручни термини и изрази од областа на
физиката и дозиметријата во литературата од областа на биомедицинските науки;
− да врши стручни и професионални услуги од областа на Заштита од јонизирачко
зрачење и радијациона сигурност;
− да учествува во унапредување на културата за радијациона сигурност;
− да организира и спроведува потврдување на степенот на компетентност за
самостојна дејност во области од медицинската физика,
биомедицинскиот
инженеринг, радијационата заштита и радијационата сигурност, како и да издава
легални документи за таа намена со доверено јавно овластување согласно закон;
− да се грижи за правилна и стручна примена на методите на физиката во решавање на
проблеми од медицината и биологијата.
Член 13
Во остварувањето на своите цели и задачи Здружението:
− ги брани правата на своите членови, кои произлегуваат од Статутот;
− соработува со општествените органи и институции;
− соработува со други здруженија и сродни по дејност институции од земјата и од
странство;
− го унапредува стручното знаење на своите членови, организирајќи стручни собири,
трибини, предавања и дискусии на определени теми од нивната област на работа и
интерес;
− покренува иницијативи и дава сугестии за решавање на конкретни проблеми
поврзани со медицината, биологијата и сродните науки;
− врши и едукативни дејности преку организирање симпозиуми, семинари и тренинг
курсеви од областа на медицинската физика, биомедицинскиот инженеринг,
радијационата физика како и од радијационата заштита;
− учествува во креирање иницијативи за законско регулирање и други легални
документи (нормативи и стандарди) за различни аспекти од области на
медицинската физика, биомедицинскиот инженеринг, радијационата заштита и
радијационата сигурност;
− води регистер на физичари работно ангажирани во медицината
− издава соодветни стручни публикации.
IV. ОРГАНИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО
Член 14

Со Здружението управува членството организирано во органите на Здружението.
Органи на Здружението за медицинска физика и биомедицински инженеринг се:
1. Собрание
2. Претседател на Здружението
3. Извршен одбор
Член 15
Собранието ги избира Извршниот одбор и Претседателот на Здружението со тајно
гласање, освен ако Собранието не одлучи да се гласа јавно.
А. СОБРАНИЕ
Член 16
Највисок орган на Здружението е Собранието и него го сочинуваат сите редовни
членови на Здружението.
Собранието работи според Деловник на Собранието. Со Деловникот на Собранието се
утврдува начинот и постапката за избор на Претседател на Здружението и членови на
Извршниот одбор, начинот на свикување на седниците на Собранието и начинот на работа на
Собранието.
Собранието може да биде редовно или вонредно.
Редовното собрание се свикува најмалку еднаш годишно и него го свикува
Претседателот на Собранието.
Вонредно собрание се свикува по барање на најмалку 1/5 од членовите на Собранието
или на предлог на Извршниот одбор.
Ако претседателот на Собранието не свика седница во рок од 14 дена тоа право му
припаѓа на иницијаторот за неговото свикување.
Член 17
Собранието на Здружението од редовите на своите членови на редовни или вонредни
собранија избира Претседател на Здружението, кој е државјанин на Република Македонија.
Собранието на Здружението од редовите на своите членови на редовни или вонредни
собранија избира Извршен одбор, кој е извршен орган на Собранието и во кој мнозинството
членови се државјани на Република Македонија.
Член 18
Собранието полноважно одлучува ако се присутни повеќе од 1/2 од вкупниот број
членови. Собранието одлуките ги донесува со мнозинство гласови од присутните членови.
Собранието одлучува со јавно гласање, освен за одлуки пропишани во член 15. Секој
член има право на еден глас.
На барање на најмалку 2 члена, собранието ги донесува и останатите одлуки со тајно
гласање.
Вонредно собрание се свикува и работи на ист начин како и редовното меѓутоа може да
одлучува само по прашањата за кои е свикано.
Член 19
Во надлежност на Собранието е следново:
− донесува Статут, програма и други акти;
− усвојува годишен извештај, план за работа, завршна сметка и финансиски план;
− одлучува за промена и целта на здружувањето;
− констатира прием на нови членови и престанок на членувањето;
− го избира Претседателот на Здружението;
− го избира Извршниот одбор на Здружението;

− донесува одлуки за почесно членство во Здружението;
− формира комисии и други работни тела;
− врши и други работи кои произлегуваат од Статутот на Здружението.
б. ПРЕТСЕДАТЕЛ
Член 20
Собранието од своите редови избира Претседател на Здружението со мандат од 4
години.
За Претседател на Здружението едно исто лице неможе да биде избрано повеќе од два
последователни мандати.
Претседателот на Здружението се избира на редовно или вонредно собрание со
мнозинство гласови од присутните членови.
Претседателот на Здружението е истовремено претседател на Собранието и
претседател на Извршниот одбор.
Претседателот на Здружението го претставува и застапува Здружението.
Член 21
Должности на Претседателот на Здружението се:
− спроведување на програмските активности на Здружението;
− координирање на работата на Извршниот одбор;
− одржување на контакти со други здруженија од земјата и од странство што се од
интерес за работата на Здружението;
− да се грижи за сета документација и за уредното работење сообразно со законските
прописи;
− го преставува и застапува Здружението.
Член 22
Претседателот на Здружението за својата работа одговара пред Собранието на
Здружението.
Претседателот на Здружението може да биде разрешен пред истекот на мандатот на
редовно или вонредно собрание со мнозинство гласови од присутните членови.
в. ИЗВРШЕН ОДБОР
Член 23
Меѓу седниците на Собранието со Здружението раководи Извршниот одбор.
Извршниот одбор го сочинуваат 4 члена со мандат од 4 години и Претседателот на
Здружението.
Член 24
Извршниот одбор на Здружението е извршен орган на Собранието во кој секој член има
еднакви права, обврски и одговорности за работењето и развојот на Здружението во
согласност со Статутот.
Седниците на Извршниот одбор ги свикува и води Претседателот на Здружението.
Сите одлуки во Извршниот одбор се донесуваат со мнозинство гласови од присутните
членови.
Членовите на Извршниот одбор немаат право да гласаат по нивните извештаи.
Член 25

Извршниот одбор презема мерки за општествено и економски целесообразно
ползување на средствата со кои располага Здружението. Извршниот одбор за својата работа
одговара пред Собранието на Здружението.
Член 26
Во надлежност на Извршниот одбор е следново:
− ги подготвува седниците на Собранието и го подготвува нацрт статутот и другите
предлог одлуки што треба да ги донесе Собранието;
− ги спроведува одлуките и заклучоците на Собранието;
− формира работни групи;
− управува и одговара за управувањето со имотот на Здружението;
− подготвува годишен и периодичен извештај;
− издава билтен на Здружението, членски карти и други службени обрасци;
− врши други работи кои произлегуваат од Статутот.
V. ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО
Член 27
Имотот на Здружението го сочинува:
− основачкиот влог;
− опремата;
− фондови и други парични средства.
Член 28
Извори на финансиски средства на Зздружението се:
− членарината;
− спонзорства на претпријатија и други стопански субјекти;
− донации и подароци на граѓани;
− буџет;
− и од други услуги.
Член 29
Користењето и располагањето со средствата на Здружението добиени по основа на
претходниот член се врши на начин утврден со овој Статут и останатите законски норми.
Здружението е непрофитна организација. Ако во работењето се оствари добивка таа ќе
биде употребена исклучиво за подржување и остварување на целите и задачите зацртани во
членовите 12 и 13 од овој Статут и за реализирање на програмските определби предвидени со
програмата на Здружението.
VI. ПРЕСТАНОК НА ЗДРУЖЕНИЕТО
Член 30
Здружението за медицинска физика и биомедицински инженеринг ќе престане со
работа ако за тоа одлучат членовите на состанок на Собранието со двотретинско мнозинство,
ако бројот на членовите опадне под бројот определен за основање и ако настапат причини
утврдени со членот 52 од Законот за здруженија на граѓани и фондации.
Член 31
По престанокот на работата на Здружението, имотот и средствата што ќе останат по
намирувањето на обврските се пренесуваат на црвен крст на Република Македонија.

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 32
Право на толкување на одредбите од овој Статут има Собранието на Здружението за
медицинска физика и биомедицински инженеринг, а меѓу две собранија неговиот Извршен
одбор.
Член 33
Измени и дополнувања на овој Статут се вршат по иста постапка како и за негово
донесување.
Член 34
Овој Статут влегува во сила со денот на донесувањето на 28.01.2000

ПРОГРАМА НА ЗДРУЖЕНИЕТО ЗА МЕДИЦИНСКА ФИЗИКА И БИОМЕДИЦИНСКИ
ИНЖЕНЕРИНГ
Физиката има голема примена во медицината. До средината на овој век таа примена
беше индиректна преку пронајдоците во физиката, а подоцна употребени во клиничката
медицина. Но во последните педесетина години физиката дирекно се вклучува во клиничката
медицина, најмногу преку радиолошката физика, со што одлуките што ги донесуваат
медицинските физичари како консеквенца го имаат здравјето на пациентот. Заради тоа јасна е
потребата за здружување на сите кои работаат во оваа област.
Целта на Здружението е да ја поттикнува примената на физиката и нејзините методи во
биологијата, медицината и сродните науки. Здружението се грижи за правилна и стручна
примена на методите на физиката во решавање на проблеми од медицината и биологијата.
Здружението посебно активно ќе се занимава со проблемите во радиотерапијата,
нуклеарната медицина, радиолошката дијагностика и радијационата заштита. Во склоп на тоа
Здружението ќе настојува што повеќе да ја зацврстува и проширува соработката со лекарите
од соодветните медицински области и со останатите стручњаци вклучени во медицината и
биологијата.
Здружението ги брани правата на своите членови, кои произлегуваат од овој статут,
соработува со општествените институции, хуманитарни организации и сродни институции.
Друштвото го унапредува стручното знаење на своето членство, организирајќи стручни
собири, предавања и дискусии на определени теми. Секој член на Зздружението ќе се труди
периодично да одржи предавање на тема по сопствен избор, а која е тесно поврзана со
неговата работа. Здружението покренува иницијативи и дава сугестии за решавање на
конкретни проблеми што би се појавиле во медицината и биологијата, а за кои методите на
физиката нудат решение.
Здружението врши и едукативни дејности преку организирање симпозиуми, семинари
и тренинг курсеви од областа на медицинската физика, биомедицинскиот инженеринг,
радијационата физика и радиојационата заштита и преку издавање на соодветни стручни
публикации од наведените области.

