
 
 

 

 
 
 

Имиграција у Немачку ради запошљавања: Западнобалканска 

одредба и Закон о досељавању квалификоване радне снаге 

 

Тренутно имате две могуц́ности да уђете у Немачку због запослења: 

 

1- За грађане Албаније, Босне и Херцеговине, Kосова, Македоније, Црне Горе и Србије 

постоји такозвана ,,Западнобалканска одредба ". Ово је ограничено до краја 2023. године. 

Према уредби, Агенција за запошљавање Савезне Републике Немачке са провером (од 1. 

марта 2020.) може дати сагласност за обављање било каквих послова. Међутим, потребан 

Вам је уговор о раду или обавезна понуда за посао. Признавање Ваше квалификације 

није предуслов за то. Осим ако не радите у тзв. регулисаним занимањима (нпр. лекар), у 

том случају Вам мора бити призната квалификација. Због велике потражње, у немачким 

амбасадама у тим земљама тренутно се чекају визе више од годину дана. 

 

2- Могућност доласка ради запошљавање путем новог " Закона о досељавању 

квалификоване радне снаге“ који ступа на снагу 1. марта 2020. За овај начин, поред своје 

конкретне понуде за посао, морат ц́ете признати стручну квалификацију како бисте 

могли поднети захтев за визу. Такође можете доц́и у Немачку да бисте се пријавили за 

посао под одређеним условима, али важно је да прво признате своју инострану 

квалификацију од стране надлежног органа у Немачкој. Захтев за признавање можете 

послат и из иностранства. Више информација о процесу признавања и надлежном органу 

можете пронац́и овде: www.anerkennung-in-deutschland.de/finder  

 

За признање се можете пријавити пре 1. марта, али термин за визу можете заказати у 

немачкој амбасади тек након што сте примили признање дипломе из Немачке. Обично то 

траје неколико месеци. Ако ваша квалификација није у потпуности призната, такође имате 

прилику да довршите мере квалификације у Немачкој да бисте стекли пуно признање. 

 

Желимо истакнути такозвани " убрзани поступак квалифицираних радника", креиран 

законом који ваш будуц́и послодавац у Нјемачкој може подонијети надлежној имиграцијској 

служби уз накнаду. Овај процес је повезан са крац́им временом обраде, укључујуц́и и визне 

уреде  

 

Овде ц́ете пронац́и корисне информације о доласку преко новог закона о досељавању 

квалификоване радне снаге: https://www.make-it-in-germany.com/en/visa/kinds-of-

visa/work/skilled-immigration-act/ 
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