
    
 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz programa LIFE 

Uspostava Nacionalnog informacijskog sustava za zemljište u Republici Hrvatskoj – 

CROLIS 

 

 

OPIS PROJEKTA 
 

Središnji element projekta CROLIS je razvoj i uspostava Nacionalnog informacijskog sustava za 

zemljište u Republici Hrvatskoj, utemeljenog na modelu podataka za praćenje zemljišta koji 

omogućuje integraciju i obradu podataka o pokrovu zemljišta, korištenju zemljišta i upravljanju 

zemljištem porijeklom iz različitih izvora podataka i njihovu upotrebu u različite svrhe. Hrvatske 

institucije koje se bave zemljišnim pitanjima koristiti će CROLIS kao izvor podataka o pokrovu 

zemljišta, korištenju zemljišta i upravljanju zemljištem radi ispunjavanja svojih obveza 

izvješćivanja u skladu s međunarodnim i EU zakonodavnim propisima.  
 

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA  
 

Četiri glavna cilja provedbe projekta CROLIS su: 

 razvoj i uspostava Nacionalnog informacijskog sustava za zemljište u Republici Hrvatskoj 

 primjena podataka iz CROLIS-a za izvješćivanje i obračunavanje emisija i ponora 

stakleničkih plinova iz sektora korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva  

 omogućavanje i osiguravanje uvjeta da nacionalne vlasti, donosioci odluka, stručnjaci, 

znanstvenici, nevladine udruge i drugi dionici trajno provode i koriste sustav CROLIS i  

 pružiti postojanu osnovu za planiranje i primjenu aktivnosti ublažavanja klimatskih 

promjena kroz smanjivanje emisija, a povećanje ponora stakleničkih plinova u sektoru 

korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva. 
 

Jedan od najvažnijih učinaka uspostave CROLIS-a je smanjenje emisija stakleničkih plinova, 

kao dio rješenja nužnog za postizanje smanjenja emisija stakleničkih plinova i primjenu mjera 

definiranih u okviru tzv. ''scenarija ublažavanja klimatskih promjena''. U okviru provedbe 

projekta uspostavit će se CROLIS Geoportal kao jedinstveni izvor informacija koji će biti 

povezan s geoportalom Nacionalne infrastrukture prostornih podataka.  
 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 46.865.512,00 kuna (6.248.735,00 €)  
 

IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU: 19.411.552,00 kuna (2.588.207,00 €) 
 

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 1. listopada 2020. godine - 30. travnja 2024.  
 

KORISNIK KOORDINATOR: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja 
 

PRIDRUŽENI KORISNICI (PARTNERI): Državna geodetska uprava 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i 

ruralnom razvoju 

 Hrvatske šume d. o. o. 

 Ekonerg d. o. o. 
 

KONTAKT OSOBA: Iva Gašparović, e-mail: iva.gasparovic@dgu.hr 

mailto:iva.gasparovic@dgu.hr

