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OBAVIJEST HRVATSKIM UČENICIMA, MENTORIMA I HRVATSKOJ JAVNOSTI 

Zašto je HSIN bio prisiljen otkazati stručnu suradnju s AZOO-om 
Agencijom za odgoj i obrazovanje 

na provedbi informatičkih natjecanja u programiranju za 2010. godinu? 
 

Hrvatski savez informatičara (HSIN), osnovan 1985. godine, je nacionalni strukovni 
savez udruga tehničke kulture, odnosno nestranačka, nevladina i neprofitna udruga kojoj je 
sustavan rad s mladim informatičarima, s naglaskom na darovite, jedna od središnjih zadaća. U 
Europskoj Uniji organizacija smo u dijelu društva, koji je vrlo važan kao «Civil Sector». 

1992. godine u HSIN-u smo osmislili i organizirali 1. Dane mladih informatičara Hrvatske - 
DMIH 1992. (1991. u Varaždinu sudjelujemo u natjecanju kao suorganizator natjecanja), državnog 
natjecanja u programiranju i smotru softverskih radova učenika osnovnih i srednjih škola iz 
područja informatike-računalstva. Početak je to programa informatičkih natjecanja u Republici 
Hrvatskoj koji je iz godine u godinu unaprjeđivan da bi u posljednjih 10 godina dostigao visoku 
nacionalnu i svjetsku razinu.  

 
Hrvatski učenici su na međunarodnim natjecanjima u usporedbi sa zemljama Europske 

Unije u godinama 2000.-2010. na Međunarodnoj informatičkoj olimpijadi-IOI na 5. mjestu (od 
2005.-2010. na 2. mjestu), a na Srednjoeuropskoj informatičkoj olimpijadi-CEOI na 2. mjestu. 
Dakle, jedna smo od prvih nacija u EU. 

Potvrda stvorene kvalitete sustava su osim mnogobrojnih medalja, vrhunska sveučilišta na 
kojima studiraju hrvatski informatičari proizašli iz sustava, te cijenjene svjetske tvrtke u kojima 
rade. Za primjer ćemo navesti listu 30 najboljih informatičkih olimpijaca u povijesti Međunarodnih 
olimpijada iz informatike, na kojoj se nalaze čak 2 Hrvata:  

 
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Olympiad_in_Informatics#Multiple_IOI_winners 

 
Studenti Zagrebačkog Sveučilišta su na Svjetskom natjecanju studentskih timova u travnju 

2008. u Kanadi osvojili 2. mjesto i srebrnu medalju. Na sve ovo ključni ljudi u AZOO-u kažu u lice 
jednom od naših laureata, HSIN obmanjuje hrvatsku javnost. To što radi ništa ne vrijedi!? 

Unatoč zalaganju HSIN-a i njegovih vanjskih stručnih suradnika, koje je dovelo ovo 
natjecanje do visokog svjetskog nivoa, posljednjih se godina javljaju sve veći problemi oko 
organiziranja i financiranja natjecanja iz informatike. I svake smo godine probleme uspjeli riješiti na 
dobrobit učenika, stručni su suradnici pristajali na kontinuirano smanjivanje honorara za zadatke i 
provedeni posao, a HSIN je iz godine u godinu u ovo natjecanja ulagao sve više vlastitih 
sredstava. 

Isti scenarij odigravao se i u ovoj školskoj godini. Najprije je AZOO smotru softverskih 
radova, ucijenivši HSIN i Državno povjerenstvo, prepustio Microsoftu (?), Državno je natjecanje 
smanjeno za jedan dan, smanjeni su honorari za izradu zadataka (od 20 do 33%). Unatoč tome, 
uspješno su provedena školska natjecanja s nadom da će se u međuvremenu postići sporazum s 
AZOO oko provedbe daljnjih natjecanja i adekvatnog honoriranja provedenog posla. 

U tu je svrhu HSIN 12. veljače 2010. uputio AZOO-u opis poslova i troškova za održavanje 
natjecanja iz informatike za 2010. godinu izrađen temeljem iskustva HSIN-a i prošlogodišnjih 
isplaćenih honorara za provedeni posao (prijedlog je usuglašen sa stručnim suradnicima, od kojih 
je 10 (deset) članova Državnog povjerenstva). AZOO je 17 dana poslije, 1. ožujka 2010 (u 
nekoliko navrata smo pismeno molili hitan odgovor, radi vremenika natjecanja), honorare stručnim 
suradnicima u odnosu na 2009. godinu znatno smanjio (nekima i do 80%), a ne treba niti 
spominjati, da nije spreman HSIN-u platiti niti kune za odrađeni posao u stručnoj službi. 
Obrazloženja za ovaj potez ne smatramo niti stručnim niti objektivnim.  
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Na primjer, u AZOO ne razlikuju težinu zadataka za LOGO (osnovnoškolci) od onih za 

hrvatske Olimpijce 2. u Europskoj Uniji. Ovaj podatak za one koji znaju o čemu se ovdje radi, 
govori o pravom stanju stvari. 

 
HSIN bi možda ponovo posegnuo u vlastita sredstva, ali proračunom za tehničku kulturu za 

2010. godinu sredstva su mu za programe smanjena za 63%. AZOO nam nudi sporazum o 
suradnji za ovaj posao s mogućnošću otkaza u roku od 10 dana bez ikakvih obveza, što smo im 
ranije u više navrata rekli da mi to ne možemo prihvatiti. 
 

Kriza je, jasno nam je. Novaca ima manje i to nam je jasno, ali po našim informacijama 
AZOO je dobio iz proračuna RH samo 15% sredstava manje za 2010. godinu? 
 

Čemu onda tolika smanjenja za natjecanja iz informatike, pogotovo imajući u vidu da je već 
znatna ušteda ostvarena prepuštanjem smotre Microsoftu (o ispravnosti ove odluke bi se dalo 
raspravljati, ali to nije tema ovog teksta…) i smanjenju Državnog natjecanja za jedan dan? 
 

Natjecanje iz informatike puno košta! Naravno, treba osigurati smještaj, prijevoz, unajmiti 
računala, razvući mrežu, instalirati softvere... Za to su potrebna velika sredstva. Ali uložiti ogromna 
sredstva u smještaj učenika i profesora, prijevoz, izradu zadataka, računala i ostalo, a štedjeti na i 
tako malim honorarima ljudi koji će cijeli posao kvalitetno provesti, ima li to smisla? 

Uzrok otkaza suradnje nije isključivo smanjeno financiranje programa, već nemar i 
nedostatak sposobnosti i razumijevanja nadležnih, koji bojimo se ne shvaćaju važnost dobro 
razvijenog sustava rada s nadarenima, kao osnovu razvoja modernog društva. Zbog navedenog 
omalovažavajućeg odnosa nadležnih prema sustavu natjecanja, te Hrvatskom savezu 
informatičara, bili smo prisiljeni otkazati suradnju i time ukazati na probleme, koji će, ako ih ne 
riješimo, uništiti još jednu stvar s kojom se Hrvatska donedavno ponosila pred međunarodnom 
zajednicom. Da netko ne pomisli da je ovdje riječ samo o novcu (ili o nekom velikom novcu, 
govorimo o 70-tak tisuća kuna). Bila je to samo kap koja je prelila čašu višegodišnjeg 
nezadovoljstva odnosom AZOO-a prema svim natjecanjima, pa tako i prema HSIN-u i natjecanjima 
iz informatike, što je i dovelo do otkaza suradnje na informatičkim natjecanjima u 2010. godini. 
 

Iz višegodišnje prakse AZOO-a stječe se dojam da je samo bitno održati što veći broj 
natjecanja sa što manje novca. Kvaliteta? Da li je ikoga briga za to? Glavno da je održano! Djeca i 
profesori su nezadovoljni, puno je pritužbi ljudi s terena.  

 
Kako je HSIN-u dobrobit mladih informatičara i u ovom trenutku najvažnija, pobrinut ćemo se 

u okviru naših mogućnosti da mladi nadareni informatičari ne budu oštećeni za nastupe na 
međunarodnim olimpijadama, te ćemo ove godine organizirati 16. HIO – Hrvatsku informatičku 
olimpijadu, Izborne pripreme, ljetni Kamp i nastupe na Međunarodnoj informatičkoj olimpijadi - IOI i 
Srednjoeuropskoj informatičkoj olimpijadi - CEOI.  

Napominjemo još jednom, HSIN je bio organizator 19. međunarodne informatičke 
olimpijade 2007. godine u Zagrebu, proglašene najuspješnijom do tada, te je uz rezultate naših 
učenika u zadnjih 10 godina dobio pismeno pravo i odgovornost organizacije već navedene HIO u 
Republici Hrvatskoj, pravo izbora hrvatskog tima, pripremu natjecatelja i organizaciju nastupa na 
IOI. 

 
Naravno, za pred izbor na HIO koristit ćemo svoj, od Međunarodnog informatičkog odbora  

priznati program HONI – Hrvatsko otvoreno natjecanje u informatici, a nećemo zaobići niti 
druga natjecanja u Hrvatskoj na nacionalnoj razini. 

Hrvatski savez informatičara sa 
svim stručnim suradnicima 

U Zagrebu, 7. ožujka 2010. 
 
Uskoro ćemo se opširnije obratiti hrvatskim medijima 
i ostalim važnim osobama i organizacijama u RH 


