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Драган и Милица - најчешћа српска имена
Одбијен родитељ који је
детету хтео да да име
Оинтангру Унартан, али
су матичари прихватили
имена Опролећована,
Киша и Водан
су Сриз Републичког завода за статистику
листајући управо објављену књигу о
најчешћим именима и презименима
долази се до закључка да Срби својим
синовима углавном дају имена хришћанских светаца и апостола. На трону популарности већ двадесет година суверено „влада" Никола, а за њим
следе Лука, Стефан, Марко, Лазар,
Александар, Филип, Јован, Немања,
Милош и Душан. Највећи број девојчица рођених у последње две деценије одазива се на име Милица, Анђела,
Јована, Ана, Теодора, Катарина, Ана,
Марија, Сара, Анастасија и Александра. Међутим, у последњих пола века у нашој земљи рођено је највише
Драгана, Милана, Александра, Зорана и Никола, а највећи број девојчица носи име Милица, Јелена, Марија,
Мирјана и Драгана.
Милица Новаковић, шеф матичара
општине Савски венац, начијој се територији налазе три највећа породилишта у граду, примећује да највећи
број дечака који је рођен последњих
двадесет година носи иста имена као
бебе рођене у 19. веку, јер њихови родитељи сматрају да синови треба да
носе имена светитеља и средњовековних владара Србије. Иако је Милица
најпопуларније женско име у престоници, родитељи девојчица све чешће
дају интернационална и краћа имена,
која по форми подсећају на надимке.
Средином деведесетих у моду су
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Занимљива географија говори да
у Београду живи највише Александара, док у Новом Саду има највише
Милана. Иван је најчешће име у Суботици, док у Новом Пазару има највише Едина. Драган је и данас најчешће име у Зрењанину, западној
Србији, Ваљеву, Краљеву, Шумадији, Бору, Нишу, Пироту, Врању, Пожаревцу, Зајечару. Највећи број де-

чака у Суботици зове се Иван, Јозеф,
Никола, Иштван и Роберт, а девојчица
Мариа, Ана, Јелена, Ержебет и
Илона. У Новом Пазару има највише
Едина, Емира и Енеса, односно Емине, Амине, Азре, Фатиме и Сабине.
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Поглед у историјску читанку говори
да родитељи и те како прате моду када је у питању давање имена наследнику
до 1940. најпопуларније мушко
име у Србији било је Милан, а женско - Радмила. За време и после Дру-
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гог светског рата највећи број дечака
добио је име Слободан, а девојчица
Радмила. Педесетих и шездесетих година Драган, Љиљана и Снежана постају најпопуларнија имена у Србији.
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Седамдесетих и осамдесетих година
трону популарности царују Дејан

на

и Јелена, да би од 1991. до 2011. године Никола и Милица стекли статус
„култних" имена. Међутим, после две
деценије суверене владавине, Милица
је прошле године скинута са трона, а
име Лена постало је најпопуларније
име новорођених Београђанки. Наиме, од 9.734 девојчице које су прошле
године рођене у Београду 397 је названо Лена, а од 10.126 дечака 467 њих
носи име Лука. Катарина "ђорђевић
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ђелика Катарина, Василиса Настасиа,
Анђела Зое и Видра Луна.
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ушла кратка и интернационална имена Ема, Уна, Ања, Теа, Ива, Леа, Сара и Мила, а потом и „воћкаста" имена, па се од 2000. године Дуња налази
међу првих десет најпопуларнијих
имена за девојчице. Међутим, када родитељи пожеле да наследнику
дају име Петар други или Александар трећи, принуђени смо да тражимо „доказ" да је отац Петар први или
Александар други. Или да родитеље
подсетимодазаконодавацзабрањуЈе
давање имена које је погрдно или је
у супротности са обичајима и схватањима средине.
Тако смо морали да одбијемо једног
оца који је пожелео да свом детету да
име Оинтангру Унартан, али и једну
девојку која је хтела да промени име
у сона 3., са аргументацијом да живи у иностранству. Међутим, након
дугог већања, изашли смо у сусрет
родитељима који су желели да свом
детету дају име Обилић, Опролећована, Исток, Киша, Марадона, Шехерезада, Алекса Змај, Нарта, Водан,
Роналдо и Риналдо прича Милица
Новаковић.
Она додаје да се за имена филмских
јунака, фудбалских звезда и хероина
шпанских сапуница најчешће одлучују припадници ромске националне
мањине. Увид у матичне књиге говори да је Касандра оставила највише
наследница, а за њом следе Есмералда
па Љовисна. Упркос великој популарности серије „Сулејман Величанствени" матичари још увек није регистровали ниједног Сулејмана и Хурем. У
нашем граду живи у око 4.500 Београђана који имају два имена, која се
пишу растављено, састављено или са
цртицом. У матичне књиге су, између
осталих, уписани и Марко Давид, Душан Милош, Виктор Страхиња, Лука
Константин, Никола Јупитер, Стефан
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