
Безбедните финансиски 
трансакции започнуваат со LEI.

Идентификациониот број за правните субјекти (LEI) 
Ви помага во идентификацијата на Вашата компанија

www.gs1mk.org 

www.lei.direct



Идентификациониот број за правните 
субјекти LEI (Legal Entity Identifier)

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 матичните 
податоци на компаниите кои овозможуваат прецизно и 
единствено идентификување на правните субјекти кои 
имаат учество во финансиски трансакции. Јавно достапните 
LEI податоци се однесуваат како глобален именик за „кој е 
кој“ во однос на основните податоци и „кој кого поседува“ 
за проширените податоци за правните субјекти. Ова значајно 
ја зголемува транспарентноста, безбедноста и довербата во 
рамките на светската економија.  

Идентификациониот број за правните субјекти 
(LEI) ja идентификува вашата компанија при 
изведувањето на финансиските трансакции и ви 
помага полесно и попаметно да донесете одлука со 
кого да правите бизнис договори.

Регулаторни барања за LEI

Употребата на LEI е наложена од страна на Европската 
регулаторна институција, надлежна за надзор и усогласеност 
во работењето со хартиите од вредност и финансиските 
пазари (ESMA-European Securities and Markets Authority), 
со цел да се врши известување за трансакциите поврзани 
со тргувањето со деривативи до овластените депозитари на 
деривативни инструменти со кои се тргува преку шалтер, 
согласно Европската регулатива за пазарна инфраструктура 
(European Market Infrastructure Regulation-EMIR), 
надлежна за супервизија на тргувањето со финансиски 
деривативи кое не се одвива на официјален пазар.

Според регулативите MiFID II и Регулативата за спречување 
на злоупотреба на пазарот, операторите се обврзани да 
обезбедат LEI код за секој издавач на хартии од вредност 
кои се предмет на тргување. Брокерските куќи се обврзани 
да обезбедат LEI код за своите клиенти кои ги исполнуваат 
условите за LEI и чии хартии од вредност се предмет на 
тргување, во спротивно ваквите трговски трансакции нема да 
бидат спроведени.

Дополнително, задолжителното поседување на LEI број за 
правните лица е веќе утврдено со неколку ЕУ регулативи и 
директиви, како што се:

• Европска регулатива за пазарна инфраструктура 
(European Markets Infrastructure Regulation-EMIR) 
– клириншки куќи, членки на клириншки куќи и 
договорни страни на договорите за тргување со 
деривативи

• Регулатива за спречување на злоупотреба на пазарот 
(Market Abuse Regulation-MAR) – издавачи на 
финансиски инструменти, ентитети вклучени во 
сомнителни трансакции

• Регулатива за адекватност на капиталот          
(Capital requirements regulation-CRR) – кредитни и 
финансиски институции

• Директива за приватните (алтернативни) 
инвестициски фондови (Alternative Investment 
Funds Directive (AIFMD) – инвестициски фондови и 
менаџери на инвестициски фондови

• Регулатива за кредитни рејтинг агенции   
(Credit Rating Agency Regulation-CRAR) – кредитни 
рејтинг агенциии и рангирани ентитети

• Регулатива за солвентност ( Solvency II) – пензиски 
фондови и осигурителни компании

• Регулатива за Централни депозитари за хартии 
од вредност ( Centrral Securities Depositories 
Regulation – CSDR) – Централни депозитари и членки 
на депозитарите

• Директива за транспарентност (Transparency 
Directive) – издавачи на финансиски инструменти на 
официјални пазари

• Регулатива за финансиски трансакции поврзани 
со хартиите од вредност ( Securities financing 
transactions regulation SFTR) – 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 
(Prospectus Regulation) – 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 инструменти 
(Markets in financial instruments Directive II – MiFID 
II/Markets in financial instruments regulation)

На кого му е потребен LEI број?

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. 
LEI броeви може да добијат сите субјекти кои влегуваат во 
финансиски трансакции, вклучувајќи, но не ограничувајќи се 
на:

• Регистрирани компании и нивни фирми ќерки

• Фондови

• Непрофитни / Добротворни организации 

• Владини тела и организации  

• Регистрирани трговци поединци

• Подружници (Централата мора да има LEI)

 LEI броеви не треба да се бараат за поедини или операциони 
единици на еден субјект. Овие структури треба да го користат 
LEI бројот на субјектот во чиј склоп функционираат.



За некои правни субјекти поседувањето на LEI бројот не е на 
доброволна основа, односно неговото поседување е наложено 
од локални, национални и меѓународни закони. 

Структура на LEI бреовите

Структурата на Идентификациониот број за правните субјекти 
(LEI) е дефинирана во ISO 17442:2012. LEI структурата е 
следна:

• Првите четири цифри ја идентификуваат организацијата 
(LOU) која го издава LEI бројот.

• Петтиот и шестиот карактер се резервирани и секогаш 
имаат вредност 0.

• Следните 12 карактиери се составени од цифри и букви и 
се уникатни за секој правен субјект.

• Последните две цифри се контролни цифри.

Кои информации се поврзани со LEI бројот?

Збир на референтни информации се поврзани со секој издаден 
LEI број и се јавно достапни во база на податоци на GLEIF и 
тоа:

• Официјално име на правното лице или управител на фонд.

• Име на регистар и единствен матичниот број на правниот 
субјект

• Вид на субјект на упис.

• Точна адреса на правното лице или управителот на фондот.

• ISO Код на земја (Пример: MK).

• Датум на прво издавање на LEI.

• Датум на последна промена на зачуваните податоци.

• Датум на следно обновување на LEI бројот

Бенефити од користењето на GS1 LEI 
сервисите

GS1 e GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) 
акредитиран издавач на LEI, глобално. 

GS1 Македонија како посредник на GS1 
GO може да Ви помогне во добивањето, 
префрлањето и обновувањето на Вашиот 
LEI број.

Со повеќе од 40 години искуство во 
уникатната идентификација на продукти 
и ентитети, GS1 е глобална мрежа од 
112 национални организации кои се 
обучени да ги нудат LEI сервисите, преку 
експертиза на валидноста на податоците 
и познавање на локалниот јазик и закони.

Издавање на LEI во три 
едноставни чекори

Преку три едноставни чекори овозможете 
и на Вашата компанија да ги задоволи 
барањата на регулаторите, а воедно 

помогнете и во иднина да прави попаметни и посигурни 
одлуки во однос за тоа со кого да прави бизнис.

Чекор 1 - Регистрација и креирање профил,

Чекор 2 - Аплицирање за LEI број,

Чекор 3 - Добивање на LEI број и почеток на побезбедно 
тргување

Целокупната процедура се изведува преку Интернет и не 
одзема повеќе од 10-15 минути. Потребно е да поседувате 
најнова тековна состојба на Вашата компанија, Одобрување 
за аплицирање за LEI од сопственикот/управителот на 
правното лице само кога лицето кое аплицира не е самиот 
управител/сопственик (Примерокот за одобрување можете да 
го симнете од сајтот lei.direct) и платежна картица доколку 
плаќате онлајн.

Напомена: Уплатата зa LEI број може да се направи и со 
банкарски трансфер, но во тој случај целата процедура 
за валидирање на податоците и издавање на LEI бројот се 
пролонгира поради времето потребно за пренос на уплатените 
средства на сметката на издавачот. 

Слика 1: Пример на 20 цифрен LEI број издаден од GS1 Германија

Идентификатор 
на LOU
Четири цифрен 
уникатен префикс 
кој што се 
доделува на секој 
LOU

Резервирани 
карактери
Два резервирани 
карактери, 
поставени на 0

Идентификатор на субјект
Дел кој се однесува на 
самиот субјект и е генериран 
и доделен од LOU, според 
транспарентна, јавна 
и робусна политика на 
доделување. 
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Глобален издавач со локална поддршка

Едноставен и јасен процес за добивање на LEI

Едноставен, бесплатен LEI трансфер

Конкурентни пазарни цени



За GS1 Македонија
 
Македонската асоцијација за GS1 стандарди - GS1 Македонија е доброволна форма 
на организирање на заинтересираните субјекти од производните и непроизводните 
сектори во Република Македонија. GS1 Македонија е непрофитна и деловно 
неутрална асоцијација на македонските компании.

Основните цели на GS1 Македонија се воведување, примена и развој на 
единствениот меѓународен систем на стандарди (GS1 стандарди) за автоматска 
идентификација на производите и услугите, електронска размена на податоците и 
обезбедување на неутрална платформа за отворена соработка помеѓу сите деловни 
партнери и стопански субјекти.

GS1 Македонија е единствен овластен претставник на меѓународната GS1 AISBL 
- Брисел во Република Македонија и поседува сертификат за ексклузивни права 
да управува, обезбедува единственост и интегритет на GS1 системот на нејзината 
територија, и да доделува GS1 идентификациони броеви (Единствен Матичен GS1 
број – GS1 ЕМБ) на македонските компании неопходно потребни во менаџментот на 
националниот и светскиот синџир на снабдувањето.

GS1 Македонија

Слаѓана Милутиновиќ

Извршен директор

ул. Даме Груев бр.5 
1000 Скопје, Република Македонија 
 
T +389 (0)2 32 54 250 
E gs1mk@gs1mk.org.mk

www.gs1mk.org
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