
Општина Темерин - Инфраструктура

Целокупна површина општине Темерин се налази на југоисточном делу Јужнобачке лесне
терасе. Просечна висина терена се креће од 81 до 83 м а.в, док висину 84-86 метара
достижу хумови у северно и југоисточном делу општине (Ристановић, Јокић, 2006,15). На
неким потезима измерена је апсолутна висина и од 78 метара (Топографска карта, 1981.).

Територију општине Темерин пресецају четири друмске саобраћајнице: међународни пут
Е-75, саобраћајница М-22, Регионални пут Р-120, Регионални пут П-104. Железничка
пруга се налази у југоисточном делу општине и њоме се одвија теретни саобраћај између
Новог Сада и Сенте, преко Жабља и Бечеја.

Урбанистички развој и инфраструктура

Путна инфраструктура – Општина Темерин се налази на самом југу Бачке, на 20-так
километара од Новог Сада, на 80 километара од Београда, и 100 километара од Европске
Уније. Општинску територију пресецају 4 друмске саобраћајнице: међународни пут Е-75,
саобраћајница М-22, регионални пут Р-102, регионални пут П-104. Сва насељена места у
општини Темерин су повезана путном мрежом са централним месним заједницама. Мрежа
друмских саобраћајница у општини је 152,4 км, а чине је путеви магистралног,
регионалног и локалног значаја.

Систем водоснабдевања – У општини Темерин је у периоду од 1971. године до 1973.
године изграђен водовод. Укупан број домаћинстава прикључених на водоводну мрежу је
9.184 што је скоро 100% од укупног броја домаћинстава. Осим тога, на водоводну мрежу
прикључено је и 375 правних лица. На територији општине постоји 5 изворишта воде са
више бунара на сваком изворишту.

Канализациони систем са постројењем за пречишћавање отпадних вода - Изградња
канализационе мреже у општини Темерин је започета 1994. године у насељу Темерин, а
прикључење корисника на канализациону мрежу је почело тек 2010. године јер је
пречистач за отпадне воде те године стављен у функцију. Тренутно је изведен и стављен у
функцију главни колектор дужине 1.477 м, који повезује јужни и северни колектор са
постројењем за пречишћавање отпадних вода. Привремени пречистач отпадних вода је у
функцији од 2010. године. Укупан капацитет пречистача износи 2.400 ЕС (еквивалентних
становника), а његова искоришћеност је око 78%. Број прикључака у односу на дужину
изграђене канализационе мреже је изузетно низак. Док се не изгради нови пречистач
отпадних вода, због високе искоришћености капацитета привременог пречистача, овај број
се не може знатно повећати.



ПТТ инфраструктура - Сва насељена места су покривена телефонском мрежом. У свим
месним центрима постоји јединица градске поште, а сва насељена места преко поштанских
радника користе услуге јавног предузећа Пошта.


