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Кратко претставување на GS1 Global LEI сервисот
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Link: https://www.youtube.com/watch?v=bhIvfGAljl4&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=bhIvfGAljl4&t=2s
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Основни податоци за GLEIF

За GLEIF

• Глобалната LEI фондација (GLEIF) е непрофитна 
швајцарска фондација основана во Јуни 2014 
година од бордот за финансиска стабилност (FSB) 
со цел да дава поддршка во имплементацијата 
Идентификациониот број за правните 
субјекти (LEI).

• GLEIF фондацијата е контролирана од Комитет за 
регулаторен надзор на LEI кој го сочинуваат 70 
глобални регулатори

• Фондацијата GLEIF дава акредитации и управува 
со мрежата на комерцијални LEI издавачки 
партнери или локални оперативни единици 

(LOUs) 

Функции на GLEIF

1. Креатор на правила: предлага, дефинира, издава и 
наложува употреба на униформни оперативни и 
технички стандарди и протоколи во светски рамки за 
LEI и LEI референтите податоци. 

2. Операции: обезбедува техничка инфраструктура 
неопходна за обединување на LEI информациите 
објавени од локалните оперативни единици и ги прави 
јавно достапни на www.gleif.org во делот Global LEI 
Index 

3. Мониторинг: акредитира локални операциони 
единици и го мониторира нивното функционирање. 
GLEIF месечно објавува извештај за квалитетот на LEI 
податоците со објавување на клучни статистички 
податоци. 

4. Комуникација: сите релевантни документи ги прави 
достапни на www.gleif.org
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GLEIF управува со мрежа од партнери преку кои обезбедува сервиси од 
доверба и отворени, сигурни податоци за уникатна идентификација на 
правните субјекти насекаде во светот

http://www.gleif.org/
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Организациска структура на LEI системот
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Четири главни елементи на LEI 

системот:

• LEI ROC – LEI Regulatory 

Oversight Committee

• GLEIF – Global Legal Entity 

Identifier Foundation

• LOU – Local Operating Units

• Registration Agents



© GS1 2018

Што е LEI?
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Идентификациониот број за правните субјекти (LEI) е 20-цифрен алфа-

нумерички код базиран на ISO стандардот број 17442 развиен од страна 

на Меѓународната организација за стандардизација (ISO). Овој код се 

поврзува со клучните податоци кои овозможуваат прецизно и единствено 

идентификување на правните субјекти кои имаат учество во финансиски 

трансакции.  Едноставно кажано, јавно достапната база на податоци за 

LEI кодови може да се смета како глобален регистар за LEI, кој 

дополнително би ја зголемило транспарентноста на глобалниот пазар.

Референтите податоци внесени од страна на LEI 

провајдерите даваат одговор на прашањето „кој е 

кој“ и „кој кого поседува“. LEI содржи 

стандардизирани бизнис податоци (пример, име на 

правен субјект и адреса) како и информации за 

поврзаност кои дозволуваат директна 

идентификација на сопствениците на правниот 

субјект.
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На кога му е потребен LEI број?
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• Важно е да се направи разлика од да се 

биде подобен за LEI и задолжително да 

се поседува. Како што е дефинирано во 

ISO стандардот 17442, секое правно 

лице што влегува во финансиски 

трансакции е подобно за добивање 

на LEI број.

• Било кое законско решение за 

поседување на LEI број треба да биде 

донесено од националните финансиски 

регулатори.

• На пример, според законодавството на 

ЕУ од 3 јануари 2018 година, сите 

субјекти кои влегуваат во било каква 

финансиска трансакција се обврзани да 

поседуваат LEI број.

Веб сајтот на GLEIF обезбедува листа со постојните или 
предложените законодавни решенија во кои се вклучува 
LEI во било која земја:
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ЕУ регулативи и директиви (2/1)

• Европска регулатива за пазарна инфраструктура – клириншки куќи, членки на 

клириншки куќи и договорни страни на договорите за тргување со деривативи

• Регулатива за спречување на злоупотреба на пазарот – издавачи на финансиски 

инструменти, ентитети вклучени во сомнителни трансакции

• Регулатива за адекватност на капиталот – кредитни и финансиски институции

• Директива за приватните (алтернативни) инвестициски фондови – инвестициски 

фондови и менаџери на инвестициски фондови

• Регулатива за кредитни рејтинг агенции – кредитни рејтинг агенциии и 

рангирани ентитети

• Регулатива за солвентност – пензиски фондови и осигурителни компании

• Регулатива за Централни депозитари за хартии од вредност – Централни 

депозитари и членки на депозитарите
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ЕУ регулативи и директиви (2/1)

• Директива за транспарентност – издавачи на финансиски инструменти на 

официјални пазари

• Регулатива за финансиски трансакции поврзани со хартиите од вредност –

субјекти вклучени во трансакциите поврзани со хартиите од вредност и 

корисниците и имателите на правата и обврските кои произлегуваат од истите

• Регулатива за издавање на проспект за ХВ– издавачи на хартии од вредност кои 

се понудени на јавноста преку официјален пазар за ХВ кој се наоѓа или 

дејствува во рамките на ЕУ

• Директива за пазари на финансиски инструменти / Регулатива за пазари на 

финансиски
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Вкупен број на издадени LEI броеви:  1,328,861 од 32 издавачи

LEI Статистика

9

• САД 178.214

• Обединето кралство 133.899

• Германија 115.723

• Италија 99.409

• Холандија 98.770

• Шпанија 92.842

• Франција 71.698

• Данска 52.180

• Шведска 50.370

• Луксембург 37.083
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GS1 глобален LEI сервис
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Партнерство меѓу GS1 & GLEIF

• GS1 учествува во GLEIF проектот од самиот почеток. Вработени од GS1 организациите 

од самиот почеток обезбедуваат деловна и техничка помош во создавањето на LEI

стандардот и регистарот поврзан со него како и во создавањето на самата GLEIF

организација.

• LEI има голема поддршка од заедницата на глобални регулатори и компаниите од 

секторот финансии. Многу е веројатно дека во блиска иднина LEI ќе стане де факто

идентификациски број за сите правни лица

• GS1 учествува во управниот одбор на GLEIF со двајца претставници. 
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GS1 глобална LEI програма
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Глобален издавач со 

локална поддршка

Едноставен и јасен 

процес за добивање   

на LEI

Едноставен, бесплатен

LEI трансфер

Конкурентни пазарни 

цени

• Две GS1 национални организации, GS1 Мексико и GS1 Германија 

се први кои беа акредитирани од GLEIF како организации кои 

издаваат LEI. 

• Од 1-ви Јуни 2018 година GS1 GO стана акредитиран издавач на 

LEI
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Состојба во Македонија
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LEI во регионот

• Грција – 2.848 LEI броеви (до 2018, издадени 917)

• Бугарија –2.279 LEI броеви (до 2018, издадени 701)

• Албанија –30 LEI броеви (до 2018, издадени 13)

• Косово – 1 LEI броеви (до 2018, издадени 0)

• Србија –151 LEI броеви (до 2018, издадени 65)

• БИХ –65 LEI броеви (до 2018, издадени 31)

• Црна Гора –35 LEI броеви (до 2018, издадени 12)

• Хрватска –1.217 LEI броеви (до 2018, издадени 535)

• Словенија  - 2.223 LEI броеви (до 2018, издадени 542)
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Состојба во Македонија

Споредба 
2018/2017

• Во 2017 година вкупниот 
број на издадени LEI e 40

• Во 2018 година вкупниот 
број на издадени LEI e 55

• Зголемување 37.5%
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Застапени LOU во 
Македонија

• AJPES - Slovenia

• Bloomberg

• Business Entity Data B.V.

• EQS Group AG (EQS)

• GS1 AISBL (GS1)

• WM Datenservice

• KDD – Slovenia

• London Stock Exchange

• Zagreb Stock Exchange

Локални агенти за 
регистрација

• GS1 Македонија
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Потекло на издадените LEI во Македонија 

KDD Slovenia (26)

WM Datenservice (12)

Business Entity Data B.V. (5)

London Stock Exchange (4)

Bloomberg (4)

Zagreb Stock Exchange (2)

Irish Stock Exchange (1)

AJPES (1)
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GS1 Македонија -Агент за регистрирање за LEI

Чекори кои се преземаат за MO да постане RA

1 Присуство на тренинг за Агент за регистрација/валидација на 
податоци 

2 Демонстрирање на способност за проверка на податоци на 
правни лица

3 Потпишување на договор со GO и уплата на еднократен 
надомест 

4 Превод на глобалниот сајт на макеоднски јазик - опционално

5 Промоција и продажба на LEI сервисите на македонскиот 
пазар 

17

ЗАВРШЕНО

ЗАВРШЕНО

ЗАВРШЕНО

ОД 01-01-2019

ДОКОЛКУ ИМА ПОТРЕБА
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Издавање на нов LEI
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Барател на LEI Глобален GS1 LOU Агент за регистрација (MO)

1. Барателот на LEI аплицира на 
LEI.direct, каде ги внесува бараните 
податоци.

2. Глобалниот GS1 LOU CRM ги добива 
сите LEI апликации и проверува 
автоматски дали постојат дупликат 
барања. 

3. Врз основ на земјата од каде 
потекнува барањето за издавање на LEI, 
CRM системот автоматски го пренасочува 
LEI барањето до надлежната MO за 
обработка и основна валидација.

4. MO ги проверува податоците на 
правното лице, врз основ на податоци 
добиени од локални надлежни институции 
и комуницира со апликантот доколку се 
потребни дополнителни документи.  

5. Штом е завршена основната проверка 
Глобалниот GS1 LOU спроведува 
проверка на податоците и проверка за 
дупликат во GLEIF database.

6. Глобалниот 
GS1 LOU ги 
поставува 
проврените 
податоци во 
GLEIF базата на 
податоци.

7. Глобалниот GS1
LOU генерира и 
издава LEI. 
Автоматски се 
генерира и 
известување за 
издадениот LEI.

8. Барателот се известува преку email за
издадениот LEI.
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Ценовник

• GS1 GO како еден глобален издавач, одреди глобални цени:

- издавање на нов LEI 89 EUR, 

- годишна обнова на LEI 59 EUR.

• Префрлање на LEI од други издавачи во GS1 не се наплаќа
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Прашања?

Ви благодарам на вниманието

20


