HRVATSKI INFORMATIČKI ZBOR – HIZ
Dodjela priznanja članovima HSIN-a za 2011. godinu

HIZ je na svojoj 5. godišnjoj skupštini, 13. prosinca 2011. u Hotelu Four Points by Sheraton
Panorama, dodijelio priznanja članovima HSIN-a za postignute rezultate u 2011. godini, kako
slijedi:
1. PLAKETU INFORMATIKA
NIKOLA DMITROVIĆ, prof. informatike u XV. gimnaziji u Zagrebu, stručni suradnik HSIN-a
Nikola Dmitrović, profesor informatike u XV. gimnaziji u Zagrebu, već niz godina postiže
zavidne uspjehe u radu s učenicima na području informatike. Kao voditelj natjecanja iz informatike
u XV. gimnaziji s učenicima redovito sudjeluje na županijskim i državnim natjecanjima iz
informatike, te natjecanjima u organizaciji Hrvatskog saveza informatičara (Hrvatsko otvoreno
natjecanje u informatici, Hrvatska informatička olimpijada, Izborne pripreme...), kao i zimskim i
ljetnim školama informatike HSIN-a. Autor je i prve hrvatske skripte sa zadacima, "Programski jezik
Python" u izdanju HSIN-a.
Učenici XV. gimnazije, kojima je on profesor, postižu prestižne uspjehe i na međunarodnim
natjecanjima na kojima zastupaju Republiku Hrvatsku. Tako je 2009. godine Ivan Pilat osvojio
srebrnu medalju na IOI, i brončanu medalju na CEOI.
2011. godine čak je šest njegovih učenika sudjelovalo na međunarodnim natjecanjima te su osvojili
brojna odličja kako slijedi:
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Na IOI 2011 u Tajlandu sudjelovali su Gustav Matula, koji je osvojio zlatnu medalju, i Matija
Milišić, koji je osvojio srebrnu medalju.
Na CEOI 2011 u Poljskoj Matija Milišić osvojio je srebrnu medalju, a u timu je nastupio i
Gustav Matula.
Na JBOI 2011 u Rumunjskoj nastupio je Dominik Gleich i osvojio zlatnu medalju.
Na ITI Shumen 2011 u Bugarskoj nastupilo je čak pet njegovih učenika: Matija Milišić i
Dominik Gleich, koji su osvojili brončane medalje, te Zvonimir Medić, Antun Razum i Mihael Liskij,
dok je gosp. Dmitrović sudjelovao kao voditelj učenika XV. gimnazije.

2. PISMENO PRIZNANJE INFORMATIKA
2. 1. IVAN KATANIĆ, student 1. godine FER-a u Zagrebu
Ivan Katanić bio je član reprezentacije mladih informatičara srednjoškolaca Republike
Hrvatske, koja je u 2010. i 2011. godini postigla izvrsne rezultate na međunarodnim informatičkim
olimpijadama.
Tako je Ivan Katanić na 17. srednjoeuropskoj informatičkoj olimpijadi – CEOI 2010, Košice,
Slovačka, osvojio srebrnu medalju, a na 22. međunarodnoj informatičkoj olimpijadi – IOI 2010
Waterloo, Kanada, također srebrnu medalju. Na 18. srednjoeuropskoj informatičkoj olimpijadi –
CEOI 2011 Gdinja, Poljska, Ivan Katanić je osvojio zlatnu medalju, a na 23. međunarodnoj
informatičkoj olimpijadi – IOI 2011 Pattaya City, Tajland, također zlatnu medalju.
I na domaćim informatičkim natjecanjima u 2010. i 2011. godini Ivan Katanić postiže
odlične rezultate. Tako je na Državnom natjecanju iz informatike 2010. u Puli osvojio 1. mjesto, a
na Hrvatskoj informatičkoj olimpijadi u Zagrebu 1. mjesto i zlatnu medalju. Na Državnom
natjecanju iz informatike 2011. u Rapcu također je zauzeo 1. mjesto, a na 17. hrvatskoj
informatičkoj olimpijadi u Zagrebu 6. mjesto.
Ivan Katanić, je svoje izvanredne rezultate postigao kao učenik 3. i 4. razreda Gimnazije u
Požegi, te je 2011. godine proglašen najboljim mladim informatičarom Hrvatske.
Ove je godine nastupio i u timu studenata na Regionalnom ACM natjecanju timova
studenata informatičara Srednje Europe - CERC-u 2011. u Pragu, gdje je njegov tim osvojio 5.
mjesto između 63 tima.
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Od ove jeseni Ivan Katanić je stručni suradnik HSIN-a, te tako pruža potporu u znanjima iz
znanstvene informatike novim mladim informatičarima, koji dolaze na natjecanja.
2. 2. MISLAV BALUNOVIĆ, učenik 2. razreda Gimnazije Matije Mesića iz Slavonskog Broda.
Mislav Balunović postizao je brojne uspjehe kao osnovnoškolac, a s dobrim rezultatima
nastavio je i u srednjoj školi. Tako je u 2011. godini sudjelovao na dva međunarodna natjecanja, 5.
juniorskoj balkanskoj informatičkoj olimpijadi – JBOI, Bistrita, Rumunjska, i Međunarodnom
informatičkom natjecanju ITI Shumen 2011, Shumen, Bugarska, i na oba premoćno osvojio prva
mjesta i zlatna odličja.
I na Državnom natjecanju iz informatike 2011. u Rapcu također je osvojio 1. mjesto, a
sudjelovao je i na 17. hrvatskoj informatičkoj olimpijadi u Zagrebu.
Priznanje HIZ-a je Nikola Dmitrović, prof. primio osobno, dok su priznanja za odsutne
učenike uručena tajniku HSIN-a, Ivi Šeparoviću.
U Zagrebu, 13. prosinca 2011.

Za Hrvatski savez informatičara
Glavni tajnik
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