
Општина Темерин

Општина Темерин је лоцирана у југоисточном делу Бачке, на лесној тераси и припада
Јужнобачком округу. На северу се граничи са општином Србобран, на истоку са
општином Жабаљ, на југу са општином Нови Сад, док се западно од ње налази
општина Врбас.

Општину чине три насеља: Темерин, Сириг и Бачки Јарак. Општина заузима површину
од 170 км2 (0,8% територије Војводине). Густина насељености износи 166,5.
Општинску територију 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.

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.). Од геоморфолошких елемената уочљиви су речне долине,
предолице, хумови и лучна удубљења. Настали су процеђивањем атмосферске воде
кроз лес или су предиспониране облицима прелесног рељефа.

Клима општине Темерин има степско-континенталне одлике. Лета су топла, зиме
хладне, а прелазна годишња доба су изразита. Температурне амплитуде су велике.
Просечна температура ваздуха у 2012. години према метеоролошкој станици Римски
Шанчеви износила је 12.6°С 2 . Просечна годишња количина воденог талога износи
580,3 мм.

Воде у општини Темерин се јављају у виду подземних и површинских. Подземне воде
имају облик фреатских, артешких и термоминералних вода.



Према резултатима пописа становништва који су се спроводили од 1948. године, број
становника у општини Темерин се константно повећавао, па је тако 1948. године у
општини било 15.257 становника, а према Попису из 2011. године 28.287 становника.
Такође, уколико се анализирају резултати последња два пописа (2002-2011), уочава се
да су од свих локалних самоуправа на нивоу АП Војводине, једино Нови Сад и
Темерин остварили међупописни раст броја становника, који на нивоу општине
Темерин износи 12 лица (са 28.275 на 28.287 становника, респективно). Према полној
структури симболично доминира женска популација (50,8%), при чему стопа
феминитета износи 103,1.

На нивоу насеља, од укупног броја становника према последњем Попису из 2011.
године, 69,5% становника живи у Темерину (19.661), затим 20,1% (5.687) у Бачком
Јарку и 10,4% (2.939) у Сиригу


