
Овај пројекат је суфинансиран 
из средстава Фонда за азил, 
миграције и интеграције.

Поступак признавања увек је индивидуалан, а понекад и компликован. 
То значи да за различите случајеве постоје и различити прописи и контакт 
особе. То зависи и од савезне покрајине у којој желите да радите и живите. 
У зависности од комплексности случаја, поступак траје до три месеца и кошта 
100–600 €.

ЗАХТЕВ ЗА 
УТВРЂИВАЊЕ 
ЕКВИВАЛЕНЦИЈЕ

ДА ЛИ ИМАМ 
ДОЗВОЛУ ЗА РАД?

ДА ЛИ МИ ЈЕ ПОЗНАТО 
МОЈЕ РЕФЕРЕНТНО 
ЗАНИМАЊЕ?

МОЈЕ РЕФЕРЕНТНО 
ЗАНИМАЊЕ

A. JE РЕГУЛИСАНО
Б. НИЈЕ РЕГУЛИСАНО?

Quick-Check • Брзи тест да ли можете да живите и радите у Немачкој на адреси www.make-it-in-germany.com 

Виртуелни центри добродошлице ZAV • Онлајн саветовање и контакт на адреси www.make-it-in-germany.com

Канцеларија за странце • Најближа испостава за саветовање на страници „Мој пут за Немачку“ www.goethe.de/mwnd

Савезна агенција за запошљавање • Најближе саветовалиште на страници www.arbeitsagentur.de 

Мрежа IQ • Саветовање и контакти у Вашој близини на адреси www.netzwerk-iq.de

Занатска комора (HWK) • Саветовалиште на страници www.handwerkskammer.de

Признавање у Немачкој • Самопровера и саветовање (путем телефона/лично) на страници 
www.anerkennung-in-deutschland.de 

Berufenet (Агенција за запошљавање) • Услуга пружања информација на www.berufenet.arbeitsagentur.de 

Make it in Germany • Онлајн или телефонско саветовање на адреси www.make-it-in-germany.com

Индустријска и трговинска комора, Foreign Skills Approval (IHK FOSA) • Лично саветовање и заказивање термина на 
www.ihk.de

УТВРЂИВАЊЕ РЕФЕРЕНТНОГ ЗАНИМАЊА

ПРЕВОД И ОВЕРА ДОКУМЕНАТА

Листу потребних докумената, на пример идентификациони 
документ, доказ о стеченој квалификацији и радном искуству, 
можете пронаћи на адреси 
www.anerkennung-in-deutschland.de. Информације о потребним 
документима можете да добијете и путем IHK.

Списак овлашћених судских тумача и преводилаца пронаћи ћете 
на адреси www.justiz-dolmetscher.de и у Савезној агенцији за 
запошљавање.

КАКО ФУНКЦИОНИШЕ ПРИЗНАВАЊЕ 
СТРУЧНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ?
Желите да радите у Немачкој у својој струци? У неким случајевима 
неопходно је признавање Ваше стручне квалификације, а у некима не. 
Међутим, добровољно признавање има својих предности. Обратите 
пажњу на следеће кораке и информације:

АНАЛИЗА СТЕЧЕНЕ 
КВАЛИФИКАЦИЈЕ

може се вршити нпр. у форми 
пробног рада или стручног 
разговора. Ово је потребно 
ако, из неког оправданог 
разлога, није приложена 
комплетна документација.

На основу достављеног Решења 
сазнаћете које делимичне 
квалификације већ имате, које 
недостају и шта можете да 
предузмете с тим у вези. 
Контактирајте своје надлежно 
саветовалиште.

ПОЗИТИВНО

Потпуно изједначавање 
квалификације: Ваша стручна 
квалификација, стечена у 
иностранству, одговара 
немачкој квалификацији.

ДЕЛИМИЧНО ПОЗИТИВНО

Делимично изједначавање 
квалификације: Ваша стручна 
квалификација, стечена у 
иностранству, одговара 
немачкој квалификацији у 
неким тачкама, али у другим не.

НЕГАТИВНО

Није могуће изједначавање 
квалификације: Ваша стручна 
квалификација, стечена у 
иностранству, није упоредива 
са немачком. Ваш захтев је 
одбијен.

Шта можете да урадите у том 
случају, сазнајте путем Мреже 
IQ (www.netzwerk-iq.de).

ДОБРОВОЉНИ 
ПОСТУПАК 
ПРИЗНАВАЊА

нуди боље шансе на 
немачком тржишту рада, 
могућност усавршавања 
и боље зараде.

Б

A ПОСТУПАК ПРИЗНАВАЊА ПРЕКО IHK FOSA, ИНДУСТРИЈСКЕ 
И ТРГОВИНСКЕ КОМОРЕ (IHK) И ЗАНАТСКЕ КОМОРЕ (HWK)

ЗАХТЕВ ЗА РАДНУ ДОЗВОЛУ У ЦЕНТРАЛНОМ ПОСРЕДНИЧКОМ СЕРВИСУ ЗА ЗАНИМАЊА И
СТРАНЦЕ (ZAV) САВЕЗНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ИЛИ У КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА СТРАНЦЕ

МОЖЕТЕ ДА КОНКУРИШЕТЕ!

Сада можете да тражите слободно радно место у Немачкој, да конкуришете и, по добијању 
одговарајуће дозволе боравка, почнете да радите. Информације о овоме можете да добијете, између 
осталог, и код Савезне агенције за запошљавање. Имајте на уму да нека занимања захтевају 
претходну проверу знања и познавања стручне терминологије.

ДА

ДА

НЕ

НЕ

ЛИСТА ТРАЖЕНИХ 
ЗАНИМАЊА

Проверите листу занимања за која 
се, у овом тренутку, хитно тражи 

стручнo оспособљена радна снага, на 
страници 
www.arbeitsagentur.de/positivliste. 
Уколико је Ваше референтно занимање 
на овој листи, имате веома добре шансе 
на немачком тржишту рада. Али Ваша 
стручна квалификација мора бити 
претходно призната. Уколико имате 
високошколску диплому признату 

у Немачкој, за Вас постоје 
додатне могућности 

приступа тржишту 
рада.

ФИНАНСИЈСКА 
ПОДРШКА 

ЗА ПРИЗНАВАЊЕ

Можете да затражите 
финансијску подршку за 
трошкове признавања стручне 
квалификације. На адреси 
www.anerkennungszuschuss.de 
можете да пронађете све 

информације и обрасце.
ФИНАНСИЈСКА     
ПОМОЋ ЗА ОВЕРУ

На интернет страници 
Савезне агенције за 
запошљавање можете да се 
распитате о могућностима 
финансијске помоћи.  

ПОЗНАВАЊЕ 
НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА

Добро познавање немачког 
језика помаже приликом 
започињања каријере. Језички 
ниво Б1 често је предуслов. 
Понуду курсева немачког 
језика у Вашој земљи можете 

да пронађете на
адреси www.goethe.de
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