Народни одбор општине Биљача 1944-1957

Формиран је јула 1944. године као Месни народноослободилачки одбор Биљача са
седиштем у Биљачи. Обухвата насељена места Биљачу и Братоселце. Потпада под
надлежност среза прешевског.

На основу Општег закона о народним одборима из 1946. и 1952. године мења назив у
Месни народни одбор, односно Народни одбор општине Биљача.

На основу Закона о административно- територијалној подели НР Србије из априла 1947.
године обухвата насељена места Братоселце, Биљачу, Буштрање, Неговац, Ново Село и
Самољицу. Потпада под надлежност среза бујановачког. Насељена места Самољица,
Ново Село и Неговац, октобра 1949. године издвајају се из састава Месног народног
одбора Биљача, а Боровац из састава Месног народног одбора Левосоје, и образују
посебан Месни народни одбор Самољица са седиштем у Самољици. Године 1952.
обухвата насељена места Братоселце, Биљачу, Буштрање, Букоревац, Неговац, Ново
Село и Самољицу. А од 1955. године и насељена места Берчевац, Грамаду, Доњу [ушају,
Летовицу, Рајинце и Црнотинце.

Народни одбор општине Биљача укинут је на основу Закона о подручјима срезова и
општина у НР Србији из 1957. године. Села Биљача, Братоселце, Буштрање, Грамада,
Летовица, Неговац, Ново Село и Самољица припојена су Народном одбору општине
Бујановац, а Берчевац, Букоревац, Доња [ушаја, Рајинце и Црнотинце Народном одбору
општине Прешево.

Фонд је преузет 1968. године од Скупштине општине Бујановац ( књига пријема бр. 90).

Фонд је непотпун.Сређен је 1981. године, по принципу провенијенције. Урађен је
сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1946-1957, 35 књига и 13 кутије списа.
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Књиге 1950-1957:

- строго поверљиви и поверљиви деловодни протоколи 1950-1952, 3 књ.

- деловодни протоколи 1950-1957, 16 књ.

- регистри уз деловоднике 1955-1957. 5 књ.

- регистар засеока, улица и махала 1953, 1 књ.

- буxетске књиге 1957, 2 књ.

- пореске књиге 1950-1957, 8 књ.

Списи 1946-1960.

Грађа садржи: записнике народног одбора ( 1946, 1950, 1952-1957) и зборова бирача;
расписе среског одбора; нормативна акта; планове за јесењу сетву; спискове занатлија;
персонална документа; завршне рачуне, платне спискове и друго.

Обавештајна средства: сумарни инвентар, деловодни протоколи и регистри.
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