
 

Ante Sanader,  potpredsjednik Hrvatskoga sabora 
 
 
Datum i mjesto rođenja: 17. svibnja 1960., Dugobabe, Klis 
Bračno stanje:   oženjen 
Djeca:    sin, dvije kćerke  
 
OBRAZOVANJE  
2006.   magistrirao zaštitu od požara na Visokoj školi za sigurnost u Zagrebu 
1997.   s uspjehom polaže potrebne ispite na PMF u Splitu i stječe zvanje profesora   
1991.   diplomirao na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu  

 
POLITIČKA KARIJERA 
2020. –  zastupnik u Hrvatskome saboru (10. saziv) 
 
2016. – 2020.  zastupnik u Hrvatskome saboru (9. saziv) 
 
2015. – 2020. zastupnik u Hrvatskome saboru (8. saziv) 
 
2011. – 2015. zastupnik u Hrvatskome saboru (7. saziv)  
 
2008. – 2011. zastupnik u Hrvatskome saboru (6. saziv) 
 
2005. – 2013.  župan Splitsko-dalmatinske županije u dva mandata 
 
PROFESIONALNA KARIJERA 
1997. – 2005.  gradonačelnik Kaštela 
 
1995. – 1997.  ravnatelj Dječjeg vrtića Kaštela 
 
1990. – 1995.  „Iskra“ Kranj,  inženjer na održavanju 
 
1984. – 1990.  „Dalmacija cement“ Kaštela, vođenje tehnološkog procesa 
 
ČLANSTVA i DUŽNOSTI  
2021. –   član Upravnog vijeća Državne vatrogasne škole 
 
2009. –          predsjednik Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara 
 
2007. –  predsjednik Predsjedništva Hrvatske vatrogasne zajednice 
 
2011. –  2019. dopredsjednik  Međunarodne zajednice vatrogasnih i spasilačkih službi (CTIF) 
 
2005. – 2007. zamjenik predsjednika Hrvatske vatrogasne zajednice 
 
2000. – 2005. zapovjednik Vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije 
 
1993. –  član Predsjedništva i Zapovjedništva Vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske 

županije 
 
1986. – 1993. zapovjednik Vatrogasnog saveza općine Kaštela 
 
1983. – 1986. zamjenik zapovjednika Vatrogasnog saveza općine Split 
 
1980. – 2005. zapovjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva„ Kaštel Gomilica“ 



 

 
1978. – 1980. zapovjednik vatrogasnog voda dobrovoljnog vatrogasnog društva „Mladost“ Kaštel 

Sućurac 
 
 
NAGRADE i PRIZNANJA 
priznanje za najboljeg vatrogasca 1978. u Dobrovoljnom vatrogasnom društvu „Kaštel Gomilica“; 
1982. i 1983. priznanje za najveći broj vatrogasnih intervencija i drugih aktivnosti; 
 
ODLIKOVANJA 
Spomenica Domovinskog rata 
Medalja Oluja 
Red Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske 
Red kneza Branimira 
Brončana, srebrena i zlatna medalja i plamenica Hrvatske vatrogasne zajednice 
Medalja za posebne zasluge Hrvatske vatrogasne zajednice 
Vatrogasne medalje Njemačke, Francuske , Luksemburga, Slovačke, Poljske, Češke, Mađarske, Grčke, 
Slovenije, Bavarske 
 
OSTALO                 
stručni ispit u Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske za samostalno vođenje vatrogasnih 
intervencija; 
voditelj broda „C“ kategorije (vatrogasno-spasilački brod); 
specijalnost za rukovanje i prijevoz opasnih tvari ADR; 
specijalnost ronilac s jednom zvjezdicom u vatrogastvu; 
vatrogasni sudac od 1979. godine; 
 
STRANI JEZICI 
engleski 
 
 
 
 
 


