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1 Ured župana Javni poziv za programske sadržaje elektroničkih medija  A100192 53.090 10 6 mjeseci 15. travnja 15. svibnja 1. lipnja
broj Ugovora ovisit će o pristiglim 

ponudama i kvaliteti sadržaja

1
Javni poziv za prijavu projekata za sufinanciranje temeljem Programa poticanja ravnomjernog 

razvitka Karlovačke županije u 2023. godini
A100229 200.000 15 1 godina ožujak svibanj srpanj

2

Javni poziv  za sufinanciranje/financiranje programa od interesa za poduzetništvo, zaštitu 

potrošača, poljoprivredu, turizam te zaštitu i zbrinjavanje životinja koje provode udruge na 

području Karlovačke županije u 2023. godini 

A100230 40.000 30 1 godina ožujak svibanj srpanj

3
Javni poziv za prijavu projekata za sufinanciranje temeljem Programa unapređenja turizma 

Karlovačke županije u 2023. godini
A100025A 80.000 35 1 godina ožujak svibanj srpanj

4
Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom 

razvoju u Karlovačkoj župniji za 2023.
A100108A 117.000 N/P 1 godina svibanj lipanj n/p

5 Javni poziv JLS za sufinanciranje provedbe kontrole populacije pasa i mačaka u KŽ u 2023. godini A100108A 20.000 10 1 godina ožujak svibanj srpanj

6 Javni poziv JLS za sufinanciranje izrade Programa zaštite divljači u 2023. A100094A 17.000 5 1 godina ožujak svibanj srpanj

7 Javni poziv lovoovlaštenicima za dodjelu potpora za poticanje razvoja lovstva u 2023. A100094A 50.000 50 1 godina rujan listopad studeni

8
Javni poziv za poticanje energetske učinkovitosti u gospodarstvu na području Karlovačke 

županije u 2023. godini
T100009A 100.000 20 1 godina ožujak svibanj srpanj

1
Natječaj za dodjelu stipendija učenicima na području Karlovačke županije za školsku godinu 

2023./2024.

126 Stipendiranje 

aktivnosti učenika i 

studenata na području KŽ

A100045 Stipendije 

učenika i studenata na 

području KŽ

PR8534 Ostale naknade 

građanima i kućanstvima 

iz proračuna

33.180 50
01. rujna 2023. - 

30. lipnja 2024.
rujan 2023. rujan 2023. prosinac 2023.

2
Natječaj za dodjelu stipendija studentima na području Karlovačke županije za akademsku 

godinu 2023./2024.

126 Stipendiranje 

aktivnosti učenika i 

studenata na području KŽ

A100045 Stipendije 

učenika i studenata na 

području KŽ

PR8534 Ostale naknade 

građanima i kućanstvima 

iz proračuna

53.090 50
01. listopada 2023. 

- 31. srpnja 2024.
listopad 2023. listopad 2023. prosinac 2023.

3 Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije za 2024. godinu
A100073, A100073D, 

A100072
200.000 70 1 godina rujan 2023. listopad 2023. siječanj 2024.

4 Poziv za predlaganje programa javnih potreba u sportu Karlovačke županije za 2024. godinu A100074 215.000 90 1 godina prosinac 2023. siječanj 2024. siječanj 2024.
raspisuje i provodi Zajednica športova 

Karlovačke županije

5
Poziv za predlaganje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Karlovačke županije za 2024. 

godinu 
A100075 14.000 30 1 godina prosinac 2023. siječanj 2024. siječanj 2024.

raspisuje i provodi Zajednica tehničke 

kulture Karlovačke županije

1
Javni natječaj za financiranje projekata organizacija civilnog društva iz područja zdravstva i 

socijalne skrbi u Karlovačkoj županiji u 2023. godini
A100168 118.787 60 1 godina ožujak 2023. travanj 2023. lipanj 2023.

2
Javni poziv za korištenje demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladim 

obiteljima na ruralnom području Karlovačke županije u 2023. godini
T100099 150.000 15 3 godine ožujak 2023. travanj 2023. lipanj 2023.

3
Javni poziv za sufinanciranje usluge smještaja starijim i nemoćnim osobama u privatnom 

smještaju na području Karlovačke županije u 2023. godini
T100102 60.000 15 1 godina siječanj 2023. prosinac 2023. godišnje

(termin sklapanja ugovora ovisi o 

prijavi pružatelja na javni poziv)

 Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja / poziva iz proračuna Karlovačke županije u 2023.g.

UO za hrvatske branitelje 

i zdravstvo

UO za školstvo

UO za gospodarstvo


