
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
IZVJEŠĆE SA 16. HRVATSKE INFORMATIČKE OLIMPIJADE – HIO 2010. 

 
22. svibnja u 17.00 sati u prostorijama Fakulteta elektrotehnike i računarstva dodijeljene su medalje i 

nagrade najbolje plasiranim učenicima na 16. hrvatskoj informatičkoj olimpijadi, održanoj istoga dana na 
FER-u. 

Zlatnu medalju osvojio je:  Ivan Katanić, 3. razred, Gimnazija Požega 
Srebrne medalje osvojili su:  Adrian Satja Kurdija, 4. razred, V. gimnazija Zagreb 
     Stjepan Glavina, 4. razred, Srednja škola Prelog 
Brončane medalje osvojili su:  Ivica Kičić, 3. razred, V. gimnazija Zagreb 
     Tomislav Tunković, 2. razred, Gimnazija  

L. Vranjanina Zagreb 
     Tomislav Gudlek, 4. razred, V. gimnazija Zagreb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Na HIO 2010. nastupilo je 27 najuspješnijih učenika srednjoškolaca, pozvanih temeljem postignutih 

rezultata na Hrvatskom otvorenom natjecanju u informatici HONI 2010. i Državnom natjecanju iz 
informatike 2010. održanomu Puli. Ovo je natjecanje bilo prvi korak u izboru hrvatskog tima od četiri 
učenika za nastupe na međunarodnim informatičkim natjecanjima u 2010. godini (17. srednjoeuropska 
informatička olimpijada – CEOI, 12.-19. srpnja 2010., Košice, Slovačka i 22. međunarodna informatička 
olimpijada – IOI, 14.-21. kolovoza 2010., Waterloo, Ontario, Kanada). 

 
Pravila Hrvatske informatičke olimpijade usklađena su s pravilima Međunarodne informatičke 

olimpijade, a natjecanje je trajalo pet sati tijekom kojih su natjecatelji rješavali četiri problemska zadatka u 
programskim jezicima Pascal, C i C++ na Linux platformi. 

Uz osvajače medalja na Izborne pripreme (Zagreb, od 2. do 5. lipnja 2010. godine), kada će se 
izabrati hrvatska informatička reprezentacija za 2010. godinu, pozvani su: 

 
 Fran Jurišić, 4. razred, XV. gimnazija Zagreb 
 Frane Kurtović, 4. razred, V. gimnazija Zagreb 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. HIO Hrvatski savez informatičara organizirao je u suradnji s Fakultetom elektrotehnike i 

računarstva, a pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Hrvatske zajednice 
tehničke kulture. Potporu ovom tradicionalnom godišnjem natjecanju mladih informatičara Hrvatske, 
pružile su i firme Omega software d.o.o, generalni sponzor HIO 2010 i Hrvatski Telekom d.d., glavni 
sponzor HSIN-a u 2010. godini, dodjelom nagrada najboljima. 

Nagrade i medalje najuspješnijim učenicima dodijeli su direktor Omega Software Saša Stublić 
(pobjedniku prijenosno računalo, a osvajačima srebrnih medalja vrijedne mobitele) i predstavnik Hrvatskog 
Telekoma, Korporativne komunikacije Damir Bošnjak (pet vrijednih mobitela). Zahvalnice sponzorima i 
organizatorima u ime HSIN-a dodijelio je Ivo Šeparović. 

Osim osvajačima brončanih medalja (3), Hrvatski Telekom dodijelio je vrijedne mobitele i Zrinki 
Gavran, jedinoj učenici na HIO 2010. te Mislavu Balunoviću, najbolje plasiranom osnovnoškolcu. 

Na završnoj svečanosti dodjele medalja učenike, profesore i organizatore u ime MZOŠ-a pozdravio 
je i čestitao najuspješnijima ravnatelj Uprave za zajedničke programe mr. sc. Jozo Čavar. 

Za nedolazak na HIO 2010. ispričao se prof. dr. sc. Mario Žagar, predsjednik Organizacijskog 
odbora HIO 2010., te pozdravio sve natjecatelje zaželjevši im puno uspjeha. Najboljima od najboljih zaželio 
je puno uspjeha u daljnjim pripremama i natjecanjima. 
 
Organizaciju HIO 2010. priredio je i proveo Organizacijski odbor u sastavu: 
 
Predsjednik Organizacijskog odbora HIO 2010.:   Prof. dr. sc. Mario Žagar, FER 
Predsjednik Znanstvenog odbora HIO 2010.:  Bojan Antolović, dipl. ing., Omega software 
Dopredsjednik znanstvenog odbora:   Luka Kalinovčić, ing., diplomant na FER-u 
Članovi znanstvenog odbora:    Davor Prugovečki, ing., diplomant na FER-u 

Tomislav Grbin, ing.,FER 
Igor Čanadi, student FER-a 
Ivo Sluganović, student FER-a 

Povjerenstvo za evaluaciju:    Marko Ivanković, ing., FER 
Tomislav Novak, ing., FER 

Administracija natjecanja:     Krešimir Malnar, PMF 
Tehnička podrška:      Aron Bohr, HSIN 
Administracija:      Alenka Dogan Capan, oec., HSIN 
Organizacija HIO 2010.:    Ivo Šeparović. dipl. ing., HSIN 
 

Napominjemo da su mladi hrvatski informatičari na dosadašnjim međunarodnim informatičkim 
olimpijadama od 1993. godine osvojili 6 zlatnih, 20 srebrnih i 28 brončanih medalja i drže visoko 6. 
mjesto na svjetskoj rang listi. 
 
U prilogu je tablica rezultata svih natjecatelja!        Za Organizacijski odbor 16. HIO 

Ivo Šeparović, dipl. ing. 
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