У СРБИЈИ МИЛИЦА И ДРАГАН ПОПУЛАРНИЈИ
ОД РАДМИЛЕ И МИЛАНА

Марија модерна
у Војводини
Републички завод за статистику Србије је први пут, на
основу резултата пописа становништва од прошле године,
објавио податке о именима и
презименима, како на нивоу
целе државе, тако и по општинама и градовима. По резултатима тог првенца, најчешћа
имена у Војводини су Марија и
Милан. У исто време, најчешће женско име на нивоу Србије је Милица, а код мушкараца Драган.

А некад су
волели...
Претходних деценија била
су модерна и женска имена:
Марија, Мирјана, Ивана, Вера, Гордана, Драгица, Биљана, Јована, Ана, Весна, Теодора, Сара, Зорица, Нада, Катарина, Александра. У исто време међу честим мушким именима протеклих деценија била су Миодраг, Александар,
Горан, Марко, Стефан, Лазар, Немања, Петар, Душан,
Јован, Владимир, Алекса,
Миодраг, Томислав, Саша. ..
Статистичари су израчунали
да је Милица већинско женско
име у чак 84 општине, док је
Драган најчешће име за мушкарце у 87 општина. Милица
и Драган већинско су име у 49
србијанских општина.
Како су се мењала времена,
тако су се смењивала и "популарна" имена за девојчице и дечаке. Од 1940. године женској
деци најчешће се давало име
Радмила, а мушкој Милан. На-

кон ослобођења и даље је Радмила остало омиљено женско
име, али су мушкарцима највише давали име Слободан. Од

1951. до 1960. уместо Радмиле
на сцену ступа Љиљана, а уместо Слободана Драган. Драган
је најчешће мушко име и од
1961. до 1970, док се у истој деценији као најчешће женско
име појављује Снежана. Од
1971. до 1980. године уместо
Снежане "хит" постаје Јелена,
а уместо Драгана Дејан. Јелена
ће остатити доминантно женско име и од 1981. до 1990., али
ће Дејана заменити Милош. У
протекле две деценије, од 1991.
до 2011. године, Милица и Никола су најчешћа имена за му-

шку и женску децу.
У Београдском региону најчешће женско име је Јелена а
мушко Александар. У Шумадији су популарна имена Милица
и Драган, а у јужној и источној
Србији Јелена и Драган. У 75
општина у Србији највише је
Јовановића, у 17 општина Петровића, а у шест Николића. У

је такође највише
Јовановића, а потом Петровића
и Николића. Статистичари су
утврдили и најчешћу комбина-

Војводини

цију женских имена и презимена и дошли до закључка да је
највише
Милица Јовановић,
следе Милица Петровић, Јелена Јовановић, Милица Ђорђевић, Марија Јовановић и Милица Марковић. У исто време у
Србији је највише Драгана Јовановића, а након њих следе
Зоран Јовановић, Драган Петровић, Александар Петровић,
Александар Јовановић и Зоран
Петровић.

Љ. Малешевић

