
Curriculum vitae – CV 

                   Лични / контакт подаци 

Име и презиме : Трипо Данило Спахић 

Е маил : tripo.spahic@zzskv.rs 

Aдреса : Доња Ратина 240/в, Краљево, место рођења: Чапљина, Босна и Херцеговина  

Образовање 

- Основна школа „Доситеј Обрадовић“ Врба, Краљево 

- Средња машинска школа „14 октобар“ Краљево, смер машински техничар за 

компјутерско конструисање, 

- Филозофски факултет Никшић, Универзитета Црне Горе, одсек историја, студије 

завршио jула 2009. године, одбранио дипломски рад на тему  „Средњовековни 

манастир Жича у загрљају которске цркве светог Луке“. 

 

Радно Искуство 

 

- За време студирања уредник студентског листа “ Трибун “ 

- 6. месеци рада у ОШ. “Доситеј Обрадовић Врба” 

-  Година дана стручне праксе у Историјском архиву Краљево 

- 4. месеца јавних радова у Историјском архиву Краљево 

- Писао новинске чланке за Ибарске Новости Краљево 

- Писао чланке за разна новинска гласила, о историјиским местима града Краљева 

- Аутор књиге „Монографија насеља Ратина“, издање штампарије „Рижа“ 

- Аутор две дечије књиге на енглеском језику „Чаробно лето“ и „Магични божић“ у 

издању епархије западно америчке и благословом Епископа Максима Васиљевића 

- 8. Месеци рада у ОШ. “Доситеј Обрадовић Врба” на јавним радовима, као 

персонални асисент, 

-  3. године волонтирања у ОШ. “Доситеј Обрадовић Врба”, рад са децом са 

посебним потребама, 

malito:tripo.spahic@zzskv.rs


- Консултант православне епархије жичке за рачунарске презентације  

- Запослен у Заводу за заштиту споменика културе Краљево од 2019. године 

Рад на рачунару 

 

                         Mc offce пакет врло напредни ниво знања. 

О мени 

Аутор бројних новинских текстова као што су: Слово о химни, Наска 

Линије у Латинској Америци, Обреновићи и многи други... Тренутно се бавим 

истраживачким радом о моме селу Ратини - рад на проширењу монографије. 

Комуникативан, дружељубљив увек спреман за рад. Такође сам обучен да водим и 

технички побољшавам интернет маркетинг кампање; концептуално и структурално 

стварање визуелног индентитета у ширем простору. У стању сам да изградим 

функционално интерактивно решење у облику презентације, као и да створим 

интерактивна мултимедијална решења.  

 


