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IN MEMORIAM

Vladimir Macan, dipl. ing. građ.
(1936. – 2020.)
Početkom prosinca 2020. iznenadno i bolno za svu rodbinu, prijatelje
i kolege otišao je Vladimir Macan,
dipl. ing. građ., dugogodišnji voditelj
podružnice Hrvatskog društva sudskih vještaka za područje Zadarske,
Šibensko-kninske i Ličko-senjske
županije, vlasnik konzultantsko-projektnog ureda CO-ING, svojedobno i
voditelj laboratorija i zavoda Instituta
IGH u Zadru te jedan od najiskusnijih
sudskih vještaka u Hrvatskoj. Preminuo je u Zadru 4. prosinca 2020. u 85.
godini života. Svoje veliko stručno
znanje nesebično je prenosio mlađim
kolegama i suradnicima.
Vladimir Macan rođen je 1936. u Mamićima Donjim, u općini Grude (BiH). Nižu
realnu gimnaziju pohađao je u Širokome Brijegu od 1947. do 1950. Nakon
toga upisao je Srednju tehničku građevinsku školu u Mostaru, koju je završio
1954. Studij na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisao je
1958., a stručno zvanje diplomiranoga
građevinskog inženjera stekao je 1966.
Zaposlio se u Institutu IGH d.d., gdje je
proveo prvih desetak godina svoje profesionalne karijere. Bio je voditelj laboratorija u podružnici te tvrtke u Zadru,
a 1976. imenovan je predstojnikom
Zavoda Instituta IGH d.d., koji je tada bio
dio Građevinskog fakulteta Sveučilišta
u Splitu. Godine 1993. postao je stalni
sudski vještak i član Hrvatskog društva
sudskih vještaka i procjenitelja (HDSVIP). Godine 1998. osnovao je tvrtku
CO-ING d.o.o. te obavljao poslove nadzora nad gradnjom i sudskog vještačenja u graditeljstvu.
Mnogobrojni prijatelji i kolege s kojima je Macan radio ističu kako je graditeljska struka izgubila strastvenoga
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inženjera koji je nesebično dijelio svoja
znanja i iskustva mlađima, zbog čega
su mu nadjenuli nadimak “Mentor“. Za
svojega radnog vijeka mentorirao je
23 buduća sudska vještaka i procjenitelja. Bio je istaknuti član HDSVIP-a te
je u tri mandata bio odabran za člana
Upravnog odbora toga udruženja. Uz
to bio je voditelj HDSVIP-ove podružnice koja je pokrivala područje gradova
Zadra, Šibenika i Gospića. Prije šest
godina proglašen je počasnim članom
Hrvatskog društva sudskih vještaka i
procjenitelja, a do posljednjega dana
radio je poslove vještačenja u graditeljstvu.
Macan je organizirao brojne stručne
skupove te kao autor stručnih radova sudjelovao u zbornicima skupova.
Svojedobno je pisao i stručne priloge
i reportaže o važnijim projektima na
području Zadarske županije za znanstveno-stručni časopis Građevinar, a
sudjelovao je kao savjetnik u uredniš-

tvima drugih stručnih portala za graditeljstvo. Zajedno sa svojim bližim
suradnicima, također sudskim vještacima, posebno je bio aktivan u pisanju prijedloga i primjedbi na Zakon o
procjeni vrijednosti nekretnina, koji je,
prema njegovu mišljenju, izrađen, kao
uostalom i čitav niz drugih zakona, bez
sudjelovanja struke i isključivo u cilju
da se udovolji europskim nalozima,
dok je sadržajno i regulatorno beskoristan, a do danas se pokazao neprovedivim i konfuznim.
Vladimir Macan je na zajedničkim
druženjima s kolegama građevinarima posebno isticao kako ljudi danas
premalo volontiraju te kako mu jako
nedostaje segment suradnje među
stručnjacima raznih profesija u graditeljstvu. Smatrao je kako se upravo na
temelju suradnje i nesebične razmjene
mišljenja među kolegama mogu donositi kvalitetnije odluke i bolja projektna
rješenja pa i ukazivati na manjkavosti
zakona koji se odnose na građevinsku struku. Međusobno poštovanje
stručnjaka različitih profila upravo je
ono što danas ponajviše nedostaje u
stručnome radu.
Cijenjen među kolegama kao vrstan
inženjer i sudski vještak, a zbog svojih
ljudskih osobina, blage naravi i kolegijalne susretljivosti, kolega Vladimir
Macan bio je vrlo omiljen među svima onima koji su ga poznavali, koji su
s njime surađivali i s njime se družili.
Bio je sretno oženjen otac dvoje djece,
a iza njega ostali su supruga Josipa,
sin Damir i kći Marina. Obitelji, rodbini,
prijateljima i kolegama ostat će u trajnoj ugodnoj uspomeni.
Andrijana Jurin
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