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Трипо Спахић (Чапљина, 27. август 1982. године) је српски историчар. Од 26. марта 2019. 

године ради као сарадник на дигитализацији непокретних културних добара у Заводу за 

заштиту споменика културе Краљево.Стални је дописник културних и верских догађања 

епархије Жичке и Града Краљева. Примарна област његовог научног интересовања јесте 

културна и политичка историја српског народа у ширем окружењу Републике Србије, као и 

у самој Србији. За време студирања био је уредник студентског часописа Трибун. 

Подаци о школској спреми 

-Основну школу је започео у Чапљини, али је услед грађанског рата у СФРЈ пребегао с 

породицом у Републику Србију. Основну школу је завршио у Врби, код Краљева (Основна 

школа „Доситеј Обрадовић”). 

- Након завршене основне школе, уписује средњу Машинско-техничку школу „14. Октобар” 

у Краљеву, где матурира с одличним успехом и стиче звање машински техничар.  

- Студије историје на Филозофском факултету у Никшићу Универзитета Црне Горе уписује 

2003. године.  

- Такође на истом факултету 2007. године  уписује постдипломске специјалистичке студије 

историје где 2009. г  брани рад „Културна баштина Котора и српска православна црква 

Светог Луке у Котору” под менторством доцента др Наде Томовић.  

Посвеченост друштвеној добробити 

- Годинама је волонтерски радио са децом с посебним потребама у школама у 

Краљеву; 

- Активста је удружења особа са инвалидитетом; 

- Посвеченост правима особа са инвалидитетом; 

- Посвеченост едукацији шире јавности о страдањима српског народа током ХХ века 

до данас. 

Радно искуство 

- Уредник студентског листа ТРИБУН од 2004 до 2008 године; 

- Тренутни уредник црквеног гласила У ПОЧЕТКУ БЕШЕ РЕЧ,  цркве Светог Јована 

Крститеља у Ратини, Епархије жичке; 

- Годину дана стручне праксе у Историјском архиву Краљево; 

- Шест месеци рада у Историјском архиву Краљево; 
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- Шест месеци рада у Основној школи Доситеј Обрадовић Врба као наставник 

историје; 

- Од  2019 године запослен је у Заводу за заштиту споменика културе Краљево као 

сарадник дигиталних процеса.  

 

Предавања : 

 

- Организатор и учесник предавања у ОШ Доситеј Обрадовић „Свети Сава 

просветитељ српски“ 

- Организатор предавања „ Хлеб наш насушни“ октобра 2019. године у Ратини 

- Организатор и учесник предавања „800. година од крунисања Стефана 

Првовенчаног“ у Народној бибилиотеци Краљево. 

Библографија 

- Међународни научни зборник СИНАГОГЕ И ЈЕВРЕЈСКО НАСЛЕЂЕ У 

ЈУГОИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ; Јеврејско гробље у Новом Пазару, Предраг Терзић, 

Трипо Спахић, ISBN 978-86-81930-24-3; 

- Црква Светог великомученика Прокопија у Тавнику, Часопис број 44 ДКС ISSN 

0350- 9656 ; 

- Монографија насеља Ратина, Краљево ISBN 1548865524, 9781548865528; 

- Ратина - чувар векова, Трипо Д. Спахић, Лидија Т. Црнчанин ISBN 9788690421206 

- Светли гробови Ратине, Лидија Т. Црнчанин, , Трипо Д. Спахић ISBN 9788690421213 

- Српски Божић на енглеском језику (Angels sing - magical Christmas, Diocese of 

Western America)  ISBN 1548941115, 9781548941116; 

- Ватрено лето на енглеском језику ( Summer fantastic fairytale, Diocese of Western 

America ) ISBN 1548898872, 9781548898878; 

 

Такође је аутор многобројних новинских чланака из области историје, културе и 

религије српског народа : 

 

*Слово о светом Сави, Портал Круг 

* Краљевачка крвава бајка, Портал Круг 

* Реч о Светом Сави, ИнфоКВпрес 

* Имендан нашег Краљева, Портал Круг 

* Првовенчани краљ и књижевност, Портал Круг 

* Божић бата или деда мраз, Портал круг 

* Народно градитељство у Ратини, Портал Круг 

Заветина села Ратина, Eпархија Жичка 



*Maрјетка Карба у загрљају Краљева, Портал Круг 

*У сусрет Преображењу- Жича једна прича, Благовесник Епархија Жичка 

*Kултурно уметничко друштво Ратина, Портал Круг 

*Извор Катића, Портал Круг 

* Једна од најстаријих школа у Србији, Портал Круг 

* У сусрет посту и Божићу, Портал Круг 

* Порука малим матурантима, Портал Круг 

*Света Архијерејска Литургија у Ратини, Епархија Жичка 

* Празник Светог Саве у Ратини, Епархија Жичка 

* Рођење Јована Крститеља – храмовна слава у Ратини... 

Страни језици : 

 

- Течно говори енглески и руски, а користи се италијанским и грчким језиком. 

 


