НАЈЧЕШЋА ИМЕНА И ПРЕЗИМЕНА У СРБИЈИ
И У ЛОЗНИЧКОМ КРАЈУ

МИЛИЦА,
ЈЕДНА У МАЈКЕ

Републички завод за статистику објавио је податке о
најчешћим именима и презименима као и комбинацијама имена
и презимена према последњем попису становништва
Када се у Србији упознајете са стају најбројнији. Највише Дејана
неким, велика је вероватноћа да рођено је 1972, '73. и '75, а Горан
ће жена којој сте пружили руку се поново на прво место вратио
1974. да би од 1978. нестао са листе
бити Милица Јовановић, а мушкарац њен презимењак Драган. То пет најпопуларнијих мушких имеје најчешћа комбинација мушких на. Од те године смењују се Александар, Иван и Милан док 1984.
и женских имена и презимена код
нас, а следе их Милица Петровић Марко не избије на прво место за
и Јелена Јовановић, односно Зо- наредне три године. Од 1987. до
1991. највише се Милоша родило,
ран Јовановић и Драган Петровић. То су подаци које је Републи- а онда почиње ера Никола и траје
све до 2010. када Лука избија на
чки завод за статистику објавио
резултата пописа становништва спроведеног од 1. до
15. октобра 2011. године. Управо
су Милица и Драган најчешћа
имена у Србији па и у Мачванском
округу и у Лозници. Пре и током
прве три године Другог светског
рата у нашој земљи девојчице су
најчешће добијале име Радмила, а
1944. и 1945. Слободанка. Са доласком мира име Мирјана избија
на прво место, а од 1950. до 1959.
Љиљане су биле најпопуларније.
Снежане владају до 1970. са двогодишњом паузом 1967. и '68. када су
се углавном рађале Весне. Почепо анализи

тком осме

деценије 20.

века Биља-

на је најомиљеније женско име, а
онда се '74, '75. и '76. смењују Драгана и Данијела. Од 1977. Јелене
су неприкосновене до 1991. са паузом 1987. када су их Александре
потиснуле на друго место. А онда,
у години распада Југославије, нај-

популарније женско име постаје
Милица и то остаје све до данас.
Милице су једино 1997. препустиле водеће место Јованама.
Александар Турсуновић прву
кћерку добио је 2003. године и назвао је, а како друго, Милица. Каже да су бирали између три имена,
али је Милица превагнула зато
што је, уверен је, једно од најлепших српских имена. Очигледно
није једини који тако мисли.
Код мушкараца пре и током
прве године немачке окупације
Милан је било најчешће име. Већ
1942. па све до 1947. највише дечака названо је Слободан, а онда
се Милан на три године враћа на
прво место. Од 1951. па до 1962.
Драган је најдраже име родитељима новорођених дечака, али се
оно последњи пут на листи најпопуларнијих пет налази 1982, а Зоран влада до 1969. када Горани по-

прво место. У години пописа, прво
место држао ]е Лазар.
Стојанка Ковачевић, мајка седмогодишњег Николе, каже да је
сину име дала по свом покојном
оцу.
Пошто сам била јако везана
за оца и сматрам да је био изузетно добар човек и родитељ пун
љубави, желела сам сину да дам то
име. Разлог више је то што ми се
само име свиђа, лако се изговара,
кратко је и интернационално. Откад знам за себе, то име постоји,
устаљено је и није питање моде
каже Стојанка.
Последњих десет година име
Александар више није популарно,
а Стефан, име које никада није било на самом врху, али од деведесетих јесте међу првих пет, полако се проређује док је у 21. веку
све популарније име Лука, а за
њим и Лазар.
У Лозници највише има Милица, као и у Љубовији и Малом
Зворнику док су у Крупњу Милене на првом месту, а у 21. веку је
то и најчешће име новорођених
девојчица. Следе их последње деценије Јована, Анђела, Ана и Николина. Највише мушкарца се и
овде зове Драган, у Љубовији и
Малом Зворнику Милан, али су
млађи од 20 година најчешће Николе. У новом миленијуму у Јадру
их следе Стефан, Лука, Марко и
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ДЕЦЕНИЈЕ
разлику од Србије у Лозници су Милице биле најбројније и пре Другог светског рата, а
тако је остало до 1950. да би у
наредне две деценије Драгица
било најчешће име новорођених девојчица. Славице су биле
За

седамдесетих, а Јелене
осамдесетих и деведесетих. Милице су се вратиле у моду са по-

главне

четком новог века.
Што се мушких имена тиче

је и у нашем крају било
најчешће име које су добијали
дечаци и пре и после рата, али
су се од 1951. па наредних 30 година најчешће рађали Драгани.
Осамдесетих је име Александар
било најпопуларније код нас, а у
последњој деценији прошлог и у
овом веку, Николе су најбројнијеМилан
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Огњен.

Најчешћа презимена у Мачванском округу су Петровић, Јовановић, Марковић, Николић и Павловић, а другим редоследом, тако
је и у Лозници. У Јадру су иза Петровића Марковићи па Јовановићи, Павловићи и Николићи. Једино су у Крупњу и Љубовији Марковићи, односно Јовановићи најбројнији.
Н. Т.

Пикола значи победник
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свака је јединствена

