ПОПИС СТАНОВНИШТВА КРАЈЕМ 2011. ГОДИНЕ

НИШЛИЈЕ В1
И ДРАГШ
Када у нишким школама учитељи уђу у
одељења најчешћа имена на која ће
одазивати девојчице су Анђела, Милица, Ана,
Теодора или Сара, а дечаци ће се одазвати на
Никола, Лука, Петар, Алекса или Лазар
У Нишу су најприсутнија презимена
Јовановић, Стојановић, Ђорђевић, Николић и
Станковић

Судећи по резултатима пописа који је обављен од 1 . до
15. октобра 2011. године, најчешће женско и мушко име су
Јеленаи Драган. Први путусвојој дугој традицији Републички
завод за статистику издао је
публикацију "Најчешћа имена и
презимена", у којој су објављени подаци о именима и презименима. Посматрано на нивоу Србије, најчеће женско

имејеМилица,амушкоДраган.

Најчешћа презимена у Србији
су Јовановић, Петровић, Николић, Марковић, Ђорђевић. Најчешћа комбинација имена и
презимена у Србији су Милица
Јовановић, Милица Петровић,
Јелена Јовановић, Милица
Ђорђевић, а када се ради о особама јачег пола, најчешће се
упознајемо са Драгоном Јовановићем, Зораном Јовановићем, Драганом Петровићем
и Александром Петровићем.

У Нишу су најчешћа имена
Јелена, Марија, Милица,
Снежана, Ивана. Мушкаимена
најчешћа у граду на Нишави су
Драган, Милан, Александар,
Зоран, Никола, док су међу презименима најчешћа Јовановић, Стојановић, Ђорђевић, Николић, Станковић. Када се у
Нишу неко упознаје са неким,
најчешће очекујемо да то буду
Јелена Јовановић и Драган Јовановић или, пак, Марија Стојановић и Милан Ђорђевић.
Најчашћа имена која су
деца у Нишу добијала, а
рођена су у периоду од 2001.
до 201 1 . године, ако се ради о
девојчицама су Анђела, Милица, Ана, Теодора, Сара, Јована, Анастасија, Ива, Петра, Наталија. Када се ради о дечецимау овом периоду, најчешћа
имена су Никола, Лука, Петар,
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Анкепе и Лазари
Алекса, Лазар. У градској општини Медијана најавише има
Милица, а на другом месту је
Анђела, док је у општинама
Нишка Бања, Палилула и Црвени крст најчеће име за по-
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На/полулаши/е

следњих десет година било

Анђела. У градској општини
Пантелеј то је Ана, а Анђела

Најчешћа
мушка
имена

се налази на другом месту. Вероватно да оваква ситуација у

школама помало отежава
рад учитеља са децом јер кад
год прозову Анђелу, устане у
једном одељењу најмање њих
пет до десет. И када их комбинују са презименима, не иде
баш најбоље, јер су све углавном или Јовановић, Стојановић или Ђорђевић. Ту и тамо
је понека Николић или Станковић.
У појединим периодима
нека имена су била неприкосновенаи налазиласусепонеколико година на првом месту
када се ради о њиховој
учесталости, како у Србији,
тако и у Нишу. Примера ради,
особе лепшег пола које су
рођене између 1 950. и 1 959. године најчешће су добијале
следећа имена: Љиљана, Славица, Мирјана. Снежана је
била "краљица" од 1960. до
1966. године. Три најчешћа
женска имена у периоду од
1977. до 1986. године била су
Јелена, Ивана и Марија, да би
на првом месту у периоду од
1987. до 2001. године избеле
Александра, Милица и Јова-

на. За последњих десет година неприкосновено се на првом месту најчешће даваних
имена деци налази Милица.
Сличнојеикадасерадио
мушким именима. Драган и Зоран су два најчешћа имена
која су дечаци добијали од
1951. до 1968. године. Разликајесамоутоме штојеуједном периоду Драган био на првом, а Зоран на другом месту,
и обрнуто. Како год, Драган је
најчешће мушко име у Србији,
а међу женскимаје Милица.
Занимљиво је, такође, да
су у време Другог светског
рата и одмах након његовог
завршетка најчешћа женска
и мушка имена била Слобо-

данкаиСлободан.
Од укупно 168 општина у
Србији у 84 општина Милица
је најчешће име, а у 87 опш-

тина мушкарци се најчешће
зову Драган . У 49 општина ова
два имена се налазе на првом
месту. Када се ради о презименима, у 76 општина водеће
презиме је Јовановић, у 17

општина је то Петровић, а у
шестопштинаНиколић.
В.Петровић

