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Упис на факултет - Дополнителна квота по основ на припадност
У.бр.286/02

Сентенца

Писмена изјава за национална припадност дадена во врска со упис на
факултет не претставува основ за прием во дополнителна квота по основ на
припадност на националностите.

Образложение

Судот најде дека тужбата е неоснована.
Со оспореното решение, приговорот на тужителот е одбиен како неоснован затоа
што квотата на националностите е воведена за ученици кои го посетувале
образованието на својот мајчин јазик и со цел да се овозможи нивна поголема
застапеност на факултетите, а тужителот видно од приложените документи има
учено средно образование на македонски јазик и на тој начин јасно ја изразил
својата национална припадност.
Судот најде дека оспореното решение е законито и со него не е повреден законот
на штета на тужителот.
Од приложените списи видно е дека Универзитетската управа на Универзитетот
"С. К. и М." во С., во согласност со Министерството за образование, објавиле
конкурс за запишување студенти во прва година на факултетите на Универзитетот
"С. К. и М." во учебната година 2000/2001. Во делот IV - дополнителни квоти
утврдени од Владата на Република Македонија, стои дека за обезбедување
поголема застапеност на студентите од националностите, факултетите, надвор од
процентот со кој ќе бидат застапени во рамките на утврдената квота за редовни
студенти, дополнително ќе се запишат студенти од националностите до процент
со кој соодветната националност е застапена во вкупното население на
Република Македонија, доколку го положиле приемниот испит, односно ако
освоиле најмалку 60 поени. Тужителот се пријавил на овој конкурс со што поднел
документи за упис на П. факултет и потпишал дополнителна изјава во врска со
националната припадност - албанец, при што освоил 91,88 бодови. Притоа,
тужениот орган утврдил дека кандидатот не ги исполнил условите за прием во
дополнителната квота по основ на национална припадност од причини што
кандидатот посетувал образование на својот мајчин јазик - македонски
(македонски јазик што е видно од приложените документи) и на тој начин јасно ја
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изразил својата национална припадност.
Согласно член 85 став 3 од Законот за насочено образование ("Службен весник на
СРМ" бр.16/85), запишување во прва година на средно образование и воспитание,
како и запишување во образование за стекнување на степен на стручна
подготовка, се врши по пат на конкурс кој се објавува најдоцна до 30.03. Натаму
во член 88 став 2 од истиот закон, е предвидено дека во конкурсот се наведува
бројот на учениците, односно студентите, по видот на образованието и степенот
на стручната подготовка, условите и критериумите за запишување, време на
пријавувањето и постапката за спроведувањето на конкурсот.
Во конкретниот случај, Судот смета дека тужениот орган правилно постапил кога
со оспореното решение го одбил приговорот на тужителот затоа што квотата на
националностите е воведена за ученици кои го посетувале образованието на
својот мајчин јазик со цел да се овозможи нивна поголема застапеност на
факултетите, а тужителот видно од доставените списи, изводот од матичната
книга на родени, дипломата за положен завршен испит во Гимназијата "Н.Н." - С.,
има средно образование завршено на својот мајчин македонски јазик, со што не
би можел да биде опфатен во квотата на националностите за упис на факултет.
Со оглед на тоа, како и фактот дека конкурсот е објавен и спроведен согласно
цитираните законски одредби, следуваше тужбата на тужителот да биде одбиена
како неоснована.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.1279/00 од 15.12.2000
година.
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