IN MEMORIAM

Josip Sudar, dipl. ing. građ.
(25. veljače 1927. – 8. listopada 2017.)

Josip Sudar rođen je 25. veljače 1927. godine u
Ivankovu, općina Vinkovci. Osnovnu školu pohađao je u
Ivankovu, a gimnaziju u Vinkovcima i Gospiću. Studirao
je te diplomirao na Hidrotehničkom smjeru Građevinskog
odsjeka Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 9.
prosinca 1953. godine. Od 1. siječnja 1954. do 15. lipnja
1977. godine je radio u Vodnoj zajednici – Vodoprivrednom
poduzeću „Biđ-Bosut“ Vinkovci. Dana 22. studenog 1957.
položio je stručni ispit pred povjerenstvom Sekretarijata
za građevinarstvo, urbanizam i komunalne poslove NR
Hrvatske te dobio Potvrdu za obavljanje odgovornih
poslova rukovoditelja građevinskih objekata i radova
niskogradnje i visokogradnje. Do 14. lipnja 1960. godine
radio je na poslovima projektiranja, dogradnje postojećih i
izgradnje novih objekata za zaštitu od štetnog djelovanja
voda: regulaciji vodotoka i sustava površinske odvodnje
poljoprivrednih i ostalih zemljišta, a nakon toga je, do 15.
lipnja 1977. godine, obavljao poslove i funkciju direktora.
Vodoprivredno poduzeće „Biđ-Bosut“ je osnovano 7.
rujna 1924. sa zadatkom izgradnje i redovnog održavanja
objekata za zaštitu od štetnog djelovanja poplavnih
voda Save i glavnih vodotoka te hidromelioracijskih
objekata i sustava površinske odvodnje na slivnom
području Biđa i Bosuta ukupne površine 364.200 ha,
a od toga je 261.158 ha u 136 KO područja općina
Vinkovci, Županja, Đakovo, Slavonski Brod i Vukovar. Od
1948. do 1978. g. na 117.177 ha (60,2 %) od ukupno
194.782 ha poljoprivrednih zemljišta izvršena je (re)
komasacija s dogradnjom postojećih i izgradnjom
novih hidromelioracijskih objekata i sustava površinske
odvodnje. U ostvarenju programa (re)komasacije i
hidromelioracija poljoprivrednih zemljišta značajnu
stručnu ulogu imao je i Josip Sudar kao glavni direktor
VP i VRO „Biđ-Bosut“. Uz redovne poslove na slivnom
području Biđa i Bosuta, s dijelom radnih kapaciteta VP
VRO „Biđ-Bosut“ obavljalo je poslove izgradnje zaštitnih
vodoprivrednih objekata i na ostalim slivnim područjima:
• 1970.-1972. – regulacija rijeke Mirne i
hidromelioracijski radovi na slivu Mirne i Raše;
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•

1971.-1974. – obodni kanal (10 km) za zaštitu
autoceste „Zagreb-Karlovac“;
• 1972.-1979. – odteretni kanal „Kupa-Kupa“ (10
km) i spojni kanal „Kupčina“;
• 1975.-1978. – hidromelioracijski sustavi
površinske odvodnje na slivu Spreče i Brke;
• 1975. 1985. – hidromelioracijski sustavi Črnec
polja.
Sastavni dio redovne djelatnosti VP „Biđ-Bosut“ je
bila izgradnja šumskih cesta te mostova (10-50 m) na
glavnim vodotocima slivnog područja Biđa i Bosuta.
Godine 1977. u VP „Biđ-Bosut“ Vinkovci bilo je zaposleno
444 radnika. Od ukupno 28 vodoprivrednih poduzeća
Hrvatske, VP „Biđ-Bosut“ po broju zaposlenika i ostalim
radnim kapacitetom (strojevi, vozila, oprema) od 1960.
do 1990. je svake godine bilo među prvih pet. Djelovalo
je i radilo s 30 % kapaciteta izvan slivnog područja Biđa
i Bosuta.
Osim vrlo uspješne stručne djelatnosti u VP „BiđBosut“ od 1954. do 1977. Josip Sudar je bio aktivan u
obavljanju poslova i funkcija u ulozi člana Vijeća mjesnih
zajednica općine Vinkovci, Društva arhitektonskih i
građevinskih inženjera i tehničara Vinkovci i Izvršnom
odboru „Jugobanke“ Vinkovci te naročito u Poslovnom
udruženju vodoprivrednih poduzeća – radnih organizacija
Hrvatske. Značajna je njegova uloga kao potpisnika
Promemorija – 1970. (ukupno 35 zaposlenika) te kao
aktivnog sudionika Hrvatskog proljeća u Vinkovcima 1971.
Od 16. lipnja 1977. godine do odlaska u mirovinu
31. srpnja 1991. godine Josip Sudar je radio u Općem
vodoprivrednom poduzeću Vodoprivrednoj radnoj
organizaciji, Zagreb. Do 30. lipnja 1980. obavljao je
poslove rukovoditelja Odsjeka za nadzor u Odjelu stručnotehničke službe SVIZ-a za vodno područje Save u sastavu
Radne zajednice Opće vodoprivrednog poduzeća, Zagreb.
Od 1. siječnja 1979. obavlja poslove rukovoditelja za
izgradnju i nadzor vodoprivrednih objekata u sastavu
RZ Tehničke službe Općeg vodoprivrednog poduzeća,
Zagreb, do kraja lipnja 1980. godine. Od 1. srpnja 1980.
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obavljao je poslove rukovoditelja Radne zajednice
„Zajedničke službe“ Općeg vodoprivrednog poduzeća,
Zagreb, a od rujna 1984. u sastavu Vodoprivredne radne
organizacije za vodno područje sliva Save, Zagreb. Kako
na poslovima rukovoditelja Odjela za izgradnju i nadzor
vodoprivrednih objekata (OVP, Zagreb) do 30. lipnja 1980.
tako i na poslovima rukovoditelja RZ Zajedničke službe
VRO, Zagreb od 1. srpnja 1980. do 31. srpnja 1991. Josip
Sudar, pored ostvarene visoke stručne razine poslova koje
je obavljao, je bio vrlo aktivan u razvijanju stalne stručne
i ljudske suradnje djelatnika svih generacija. Posebno
se zalagao za terenski rad mladih hidrograđevinskih
i strojarskih tehničara i inženjera, kako na poslovima
održavanja i dogradnje postojećih, tako i na izgradnji
novih objekata za zaštitu od štetnog djelovanja voda i
sustava površinske i podzemne odvodnje. Također se
zalagao za stalnu suradnju vodoprivrednih poduzeća
i organizacija na slivnom području Save i na cijelom
području Republike Hrvatske. Bio je vrlo aktivan u
pripremi i održavanju programa stručnih skupova u
području vodnog gospodarstva Republike Hrvatske te
suradnji s poljoprivrednim poduzećima.
Pored visoke stručne razine u procesu obavljanja
redovnih radnih zadataka u OVP i VRO „Sava“, Zagreb,
od srpnja 1977. pa sve do srpnja 1991., Josip Sudar je
bio aktivan u strukovnim udrugama u području vodnog
gospodarstva i građevinarstva. Od 1979. do 1983. bio je

308

tajnik, a od 1983. do 1986. zamjenik predsjednika Društva
za odvodnju i navodnjavanje Hrvatske. Sudjelovao je
u organizaciji savjetovanja „Veliki odvodni sustavi –
s posebnim osvrtom na Črnec polje (9. i 10. listopada
1985.). Bio je član Organizacijskih odbora skupova s
temama iz područja zaštite od štetnog djelovanja voda
i hidromelioracijskih sustava površinske odvodnje.
Također je bio aktivan u Društvu građevinskih inženjera
i tehničara Zagreb, a funkciju predsjednika obavljao je
1982. i 1983. godine. Aktivno je sudjelovao u stalnom
razvoju ljudske i stručne suradnje u cilju uspješnijeg
razvoja vodnog gospodarstva i građevinarstva Hrvatske.
Dana 24. studenog 2003. godine Josipu Sudaru je
dodijeljeno priznanje za njegov doprinos u razvoju i
radu Hrvatskog društva za odvodnju i navodnjavanje
(1963.-2003.). Također je dobio priznanje za organizaciju
i održavanje godišnjih skupova radnika – djelatnika
vodnog gospodarstva Hrvatske.
Uz niz radnih obaveza i ostalih aktivnosti, Josip Sudar
je posebno cijenio i njegovao kvalitetan i sadržajan
obiteljski život, zajedno sa suprugom Alemkom i njihovo
troje djece, kćerima Nives i Astrid te sinom Ivom.
Svima nama koji smo surađivali s kolegom i
prijateljem Josipom Sudarom ostaje velika hvala za sve
ono što smo s njim proživjeli u ljudskom i ostvarili u
stručnom području. 
prof. dr. sc. Josip Marušić
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