Србија земља Милице и Драгана
НаЈчешћа
најчешћа
мљи

Према речима Снежане Лакчевић, начелнице Одељења
за попис становништва РЗС, најчешћа имена, по годинама рођења су Милица (од 1991. до 2011.), док су Јелене
биле популарне од 1971. до 1990. године. Посматрано
уназад, следе Снежане (од 1961. до 1970.), а затим Љиљане и Радмиле. Ове последње су владале између 1941. и
1950. године, као и пре 1940.
Што се тиче мушкараца, Никола је било доминантно
име у последње две деценије, а пре њега, били су популарни Милош, Дејан, Драган, Слободан. И, поново Милан од 1940. године, па раније.
Републички завод за статистику је јуче представио и
базу података „Девинфо", намењену праћењу друштвеног развоја, где грађани могу да виде податке о становништву, запошљавању, саобраћају, здравству и економији за сваку општину и град у Србији. База података
постављена је на страници: ћНр://с.еутЉ.51:а(..$ОУ.Г5.
А. Апостоловски

имена у Србији су Милица и Драган, док су
комбинација имена и презимена у нашој зеМилица Јовановић и Драган Јовановић, следе Милица Петровић и Зоран Јовановић. Јовановићи су најдоминантнији у 75 општина у Србији неки су од резултата
јучерашњег представљања публикације „Најчешћа имена
и презимена на основу резултата Пописа становништва,
домаћинства и станова 2011. године".
Републички завод за статистику (РЗС) је први пут објавио овакву врсту истраживања, представљајући и 10
најчешћих презимена у Србији, овим редом: Јовановић,
Петровић, Николић, Марковић, ђорђевић, Стојановић,
Илић, Станковић, Павловић и Милошевић.
Доказ да су Милица и Драган фаворити, показује и заступљеност тих имена по општинама: у 84 општине најчешће име је Милица, у 87 општина води Драган, док су
Милица и Драган најчешћа имена у 49 општина наше
земље.
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У седам општина продужен
попис пољопривреде
У попису пољопривреде, који је завршен 15 децембра,
обиђено је око 938.000 домаћинстава и контактирано
са око 4.200 правних лица. За потребе пописивања
ангажовано је 6.138 пописивача, 962 општинских и 294
републичких инструктора, као и 795 чланова општинских пописних комисија, речено је јуче у РЗС.
Све теренске активности у Попису пољопривреде завр-

шене су како Је прописано Законом о попису пољопривреде 2011. године. Пријем, преглед, паковање материјала и верификација првих резултата, објавиће се најкасније до 31. децембра ове године. Попис пољопривреде
успешно је спроведен на територији свих општина републике, док је на захтев седам општина Пожаревац,
Петровац на Млави, Кучево, Неготин, Велика Плана,
Жагубица и Жабари
због великог броја грађана који
живе и раде у иностранству, продужено пописивање до
31. децембра ове године.
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НАЈЧЕШЋА КОМБИНАЦИЈА ИМЕНА И ПРЕЗИМЕНА У СРБИЈИ
МУШКАРЦИ
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