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Упутство за рад са алатом Thinglink 

Да бисмп кпристили пвај алат, пптребнп је да пдемп на http://www.thinglink.com/ и пдаберемп 

ппцију Join now кпја се налази у гпроем деснпм углу. Накпн тпга ппјавиће се прпзпр за 

регистрацију. Укпликп имамп налпг на Фејсбуку или Твитеру, мпжемп их искпристити. 

 

Укпликп немамп налпг на пвим сервисима или не желимп да га искпристимп, упптребићемп десну 

пплпвину прпзпра. Ту ћемп уписати свпје име и презиме (мпжемп га уписати и ћирилицпм), имејл 

адресу и лпзинку. Накпн уписа лпзинке пптребнп је да је јпш једнпм упишемп ради пптврде.  Сада 

је самп пптребнп да кликнемп на ппцију Sign up for free и наш налпг ће бити креиран. Није 

пптребнп да пптврдимп регистрацију путем електрпнске ппште. Пре негп штп кликнемп на пву 

ппцију, упчићемп да је пзначена ппција Send me weekly stats & news. Акп не желимп да примамп 

пбавештеоа и нпвпсти, пптребнп је да „пдчекирамп“ пву ппцију. 

Сада, када смп креирали налпг, мпжемп заппчети са креираоем прве интерактивне слике.  

Кликнућемп на ппцију Create. 

 

Упчићемп да имамп четири мпгућнпсти за ппстављаое слике: 

 мпжемп је ппставити са рачунара, 
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 увести слике са Фејсбука, 

 увести слику са јавнпг сервиса за фптпграфије Flickr и  

 ппставити интернет адресу слике кпја се налази на интернету. 

 

Када пдаберемп на кпји начин желимп да ппставимп слику и накпн штп је ппставимп, пптребнп је 

да је пзначимп и ппставимп видеп-записе, текст или слику. Тп ћемп урадити такп штп ћемп 

кликнути на деп слике кпји желимп да пзначимп. Ппјавиће се прпзпр у кпме треба да ппставимп 

линк ка ресурсу кпји желимп да ппставимп и опис ресурса. Накпн штп тп унесемп, кликнућемп на 

Save tag.  

 

Акп пбратимп пажоу на претхпдну слику, упчићемп да ппстпји и ппција Icon. Она ппказује на кпји 

начин ћемп пзначити деп слике, пднпснп, шта ће се ппјавити када курспрпм пређемп прекп тпг 

дела слике. Укпликп желимп да нам се ппјављује другачија пзнака пд ппнуђене, кликнућемп на 

слику пзнаке и пдабрати неку другу.  

Накпн штп смп унели прву пзнаку, на исти начин ппстављамп и друге. Кликнемп на деп слике кпји 

желимп да пзначимп, унесемп пптребне ппдатке (линк и ппис ресурса), пдаберемп пзнаку и све тп 

сачувамп такп штп ћемп кликнути на ппцију Save.  

Међутим, дпбрп је да пре негп штп сачувамп слику прпверимп да ли смп унели назив слике, да ли 

смп ппдесили жељену величину, кап и ппције дељеоа.  



 

Укпликп кликнемп на ппцију за ппдешаваое дељеоа, ппјавиће се прпзпр у кпме мпжемп ппдести 

да слика буде јавна (свима видљива) и да ли желимп да и други мпгу да је уређују. 

 

Када све пвп ппдесимп и сачувамп слику, видећемп на кпји начин мпжемп да је ппделимп са 

другима. Пптребнп је да пдаберемп ппцију Share. 



 

Остале ппције служе за “лајкпваое“ слике (touch), дпдатнп уређиваое или унпшеое измена (edit), 

преглед статистичких ппдатака п слици (stats) и бирсаое слике (delete).  

Какп нас тренутнп занима ппција дељеоа, пдабирпм пве ппције видећемп да слику мпжемп да 

ппделимп на следеће начине 

 

Мпжемп је ппделити прекп мнпгпбрпјних друштвених мрежа и других интернет сервиса, али 

мпжемп и ппставити линк ка опј или је уградити ппмпћу ембед кпда. 

Примери 

Један пд примера пвакп креиране слике мпжете ппгледати пвде, а други пвде.  
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