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За нас 

 
„ДАВЕТ“ е непрофитабилно здружение, со примарна дејност во областа на преведувањето, 

печатењето и издавањето на материјали од исламски карактер на македонски јазик, како и 

нивна бесплатна дистрибуција.                                                                                                                

Уште од самите почетоци на оваа здружение, воспоставивме  мрежа на активисти, преку 

кои  се одвива дистрибуцијата на печатените материјали, како на територијата на нашата 

држава Република Северна Македонија, така и надвор од неа,  во Европа, САД  и 

Австралија. 

Бевме одговорни за делење и дистрибуција  на  повеќе изданија, чии наслови се 

задолжително четиво за оние кои сакаат своето знаење за исламот да го изградат врз 

здрави основи.                                                                                                                                                     

Триста илјади (300.000) поделени  бесплатни примероци е досегашниот наш лимит, сите 

од препознатливи дела со препознатливи наслови од кои би ги споменале:   

 

 Превод на Куранот (Мусхафи на македонски јазик) 

 Намазот во Исламот  

 50 прашања 50 одговори од областа на Исламот 

 Краток илустриран приказ на Исламот 

 Чистење на душата 

 Само една порака     (брошура) 

 Вистинска религија  (брошура) 

 Својствата на Посланиковиот намаз од Абдест до Зикир 

 Суфари – прирачници за учење на Куранското писмо 

 Основа на прописите од говорот на Пејгамберот Мухаммед а.с. 

 Што вели библијата за Мухаммед 

 Библија, Куран и Науката 

 Рајски Градини  

 40 придобивки од намазот во џемаат 

 Рамазан месец на Аллаховата милост и опрост 

 Како  да научиме да клањаме (брошура) 

 Современи Худби 

 Стоте светски великани за Исламот 

 Го слушаш шумот 

 Твојот ден е само твој 

 Тефсирот на Ибн Кесир прв том,втор том, трет том, четврт том 

 Имсакии за месец рамазан 

 Умра упатство и совети (брошура) 

 

 

 

 



 

 

Сите горенаведени изданија, во период од три години  ги дистрибиравме бесплатно на целата 

територија на нашата држава, а неретко тоа го правевме одејќи од врата до врата , од семејство 

до семејство, во град и село, кај богат и сиромав..., со една цел да муслиманите подобро ја 

разберат својата вера а немуслиманите дојдат  до директен и  непосреден контакт со 

изворната исламска литература. 

Со убав пристап, стрпливост и убеденост  во  возвишеноста на нашата цел и мисија, нашите 

активисти неуморно и во континуитет  продолжуваат со работа на  терен, правејќи  ги притоа  

печатените изданија лесно  достапни речиси  насекаде и речиси за секого.                                                                                                                                                         

НАШИТЕ АКТИВИСТИ СЕ НАШАТА ГОРДОСТ И ЗА ТОА  ПОСЕБНО ИМ БЛАГОДАРИМЕ !  

 

 Книги кои „ДАВЕТ“  со своите донатори ги има самостојно реализирано 

 

ЧЕТИРИЕСЕТ ПРИДОБИВКИ ОД НАМАЗОТ ВО ЏЕМАТ  

 

- 2016-1438 прво издание процес: 4 месеци 
- 2020- 1441хг. второ издание процес 4 месеца 

- Идеја избор на книга, 

 

Донатор: Граѓани, физички и правни лица,фондации и луѓе со добра воља. 
ЧЕТИРИЕСЕТ ПРИДОБИВКИ ОД НАМАЗОТ ВО ЏЕМАТ 

 

- Автор: Ебу Абдуллах Муснед Ел-Кахтани 

- Превод: Сенад Зејниловиќ 

- Шериатска рецензија: М-р Сеадин Џафери 

-  Јазична рецензија: Д-р  Фатмир Ковачи 

- Лектура: М-р Сеад Џигал  

- Коректура: Малик Малики и Сеит Сејдију 

- Компјутерска обработка: Јонуз Мифтари иАбдулах Мифтари 

- Дизајн: Салих Аднан 

- Издавач: Здрузение на граѓани „ДАВЕТ“ 

- Печати Фокус Принт 

- Тираж прво издание : Три илади (3000) примероци 

- Тираж второ издание: Шест илјади (6000) примероци 

- Тираж второ издание од истата книга на македонски јазик (со латинично писмо),              

две илјади (2000) примероци. 

 

 

 

 

 

 

 



ЗА КНИГАТА  

 

,,ЧЕТИРИЕСЕТ ПРИДОБИВКИ ОД НАМАЗОТ ВО ЏЕМАТ" 

 

Поради Големиот интерес во Европа и во Македонија по прв пат ја испечативме  оваа книга во 

две илајди (2000) примероци  на македонски јазик ( со латинично писмо) и шест илјади (6000) 

примерици на македонски јазик ( со кирилично писмо). 

 

Ова книга е скратена верзија за вредностите и придобивките од намазот во џемат во која, со 

Аллахова помош, собрани се четириесет придобивки и му се заблагодаруваме на Аллах за ова. 

Главен извор за ова студија беше Аллаховата книга и Суннетот на Мухаммед саллаллаху алејхи ве 

селлем ( нека благословот и мирот од Аллах бидат над него).                                                              

Тргнувајќи од фактот, што тие самипосебе се доволни во постапката за докажување, без да должиме 

многу, го олеснавме нејзиното користење. 

За печатењето на ова книга бевме поттикнати од :  

 

1.Она што го има во некои исламски земји, да не се води сметка за намазот во џемат, дури и од 

страна на даиите ( оние што се занимаваат со повикување на Аллаховата вера.) 

  

2. Она што го имам забележано кај себе си и кај некои од моите браќа муслимани, Аллах да нè упати, 

напуштање на овој величествен ибадет ,под изговор дека сме презафатени и немаме слободно 

време, нека ни е Аллах, субханеху ве теала, напомош. 

 

Целта на овој ибадет ( намазот во џемат ), како и на останатите ибадети, е покорување кон 

Возвишениот Аллах, извршувајќи ги Неговите наредби и избегнување на Неговите забрани.             

Ги наброивме овие придобивки со цел да ги поттикнеме и охрабриме оние што се трудат да ги 

извршуваат наредбите и да ги предупредиме оние што се мрзливи во тоа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАМАЗАН МЕСЕЦ НА АЛЛАХОВАТА МИЛОСТ И ОПРОСТ 

 

- 2016-1438хг  прво издание, период: 3 месеци 

- 2019- 1440хг. второ издание,период 4 месеци 

-  

Идеја и избор на книга: Оваа книга е испечатена со одобрение од преведувачот. 

Донатор: Фондации и луѓе со добра воља,правни и физички лица 

Издавач: Здружение на граѓани „ДАВЕТ“ 

 

Преведувач на книгата од босански: Бајруш Усеиноски 

Лектора и коректура: М-р Вахит Усеиноски 

Рецензија:Абдулварис Рибо, Абдуссамед Бушатлиќ 

Дизајн на новото издание: Аднан Салих 

Печат: Фокус Принт 

Прво издание  2000 примероци 

Второ издание 3000 примероци 

ова книга ја поделивме два пати пред самиот месец Рамазан 

беја поделени Бесплатно во цела Северна Македонија и Европа 

 

 

 

СТОТЕ СВЕТСКИ ВЕЛИКАНИ ЗА ИСЛАМОТ 

 

Издавач: Здружение на граѓани „ДАВЕТ“ 

Уредник: Д-р Фатмир Ковачи 

Подготви: Самир Бикиќ 

Лектор: проф. д-р Виолета Пирузе 

Рецензија : Д-р Талха Куртиши 

Коректура: Малик Малики, М-р Абдурахман Салоски 

Техничка обработка: Јонуз Мифтари 

Дизајн: Аднан Салих 

Тираж: 3000 

 

 

Ни претставува особена чест и задоволство да ја претставиме книгата:  

„Стоте светски великани за исламот“ 

од авторот Самир Бикиќ. 

Во оваа книга наоѓаме признанија за исламот од истакнати личности, писатели и поети, 

предводници на држави, цареви и принцови, научници, папи, патријарси, рабини и индиски 

гуруа итн. 

Еве еден од нив: 

Мухамед бил принц; тој ги собрал своите сонародници околу себе. За само неколку години 

неговите муслимани освоиле половина од светот. Тој избавил многу души од обожување на 



лажните богови, за петнaесет години урнал повеќе кипови и урнал повеќе пагански храмови 

отколку што следбениците на Мојсеј и Исус успеале за петнаесет века. [Наполеон Бонапарта] 

Се надеваме дека оваа книга ќе им биде поттик на читателите, објективно да пристапат  во 

изучување на  исламот, а не низ призмата на медиумската антиисламска пропаганда. 

Книгата побуди голем интерес во јавноста, така да истата стана побарувана и од нашите 

сограѓани немуслимани, кои што при нашето делење на книгата во центарот на главниот град – 

Скопје, искажаа позитивни емоции и желба да ја поседуваат истата.                              

На дел од нив, книгата им беше доставена преку пошта, на домашна адреса.                                  

Ние од „ДАВЕТ“, оваа книга ја испечативме во три илади (3000) примероци и истите беа 

разделени безплатно. 

 

 

 

УМРА УПАТСТВА И СОВЕТИ 

 
- 2019- 1440хг. процес 4 месеца 

- Идеја и избор на книга, 

 

Донатор: Фондации и луѓе со добра воља, правни и физички лица 

 

- Подготви: Хфз. Мухаммед Порча 

- Преведе од Босански: Д-р Фатмир ковачи 

- Издавач: Здружение на граѓани ,,ДАВЕТ“ 

- Лектор: проф.д-р Виолета Пирозе  

- Шериатска рецензија: Емин Алија, Енис Максутоски 

- Коректура:Малик Малики, Абдурахман Салоски 

- Техничка обработка: Салих Аднан 

- Тираж:2000 примероци 

- Печати: Фокус Принт 

- 2019 година 

 

Ова книга „Умра – упатства и совети“ е во издание на нашето здружение „ДАВЕТ“. 

Оваа книга е извадок од делото „Водич за хаџ“  

од авторот хфз. м-р Мухамед Фадил Порча. Ние се одлучивме да го преведеме на 

македонски јазик и да го обработиме делот кој се однесува на умрата, со оглед на тоа 

дека во последниов период многу брзо расте бројот на луѓето што одат на умра.  

Книгата содржи упатства и совети за извршувањето на умрата, курански ајети и хадиси 

кои ни ја појаснуваат важноста на овој ибадет, потоа довите кои треба да ги изговараме 

напишани на арапски јазик, со транслитерација и превод на македонски јазик, за да биде 

пристапна за сите. Тука се и лекарските совети за зачувување на здравјето.  

На крајот од книгата можете да ja најдете сурата Ел Фатиха, како и последните десет сури 

од Куранот. Сурите се и со транслитерација и превод на македонски јазик. 

Поради својот мал формат, книгата е многу погодна за употреба, нејзината содржина им 

нуди на читателите целосен увид во оваа истакната верска должност. 

Книгата е испечатена во 2000 примероци. и поделена е бесплатно. 



КАКО ДА НАУЧИМЕ ДА КЛАЊАМЕ (Брошура) 

 

Нашата уредничката екипа на здружението „ДАВЕТ“ ја подготви оваа брошура на 

македонски јазик „ДА НАУЧИМЕ ДА КЛАЊАМЕ“.  

Во оваа брошура се објаснети одредбите на намазот, условите за валидноста на намазот, 

земањето абдест, клањањето на петте дневни намази – чекор по чекор, потоа езанот и 

икаметот. Спомнати се неколку ајети и хадиси кои ја објаснуваат важноста и 

неопходноста за извршувањето на овој ибадет за секој верник и верничка. 

Брошурата е проверена и одобрена од дипломирани оџи, вработени во институциите на 

ИВЗ на СРМ. 

Оваа брошура е испечатена во десет илади (10 000) примероци и истите се поделени  

бесплатно на целата територија на државата.                                                                                              

Брошура  може бесплатно да се преземе и од нашиот ФБ профил и да ја користите преку 

вашите паметни уреди. 

 

 

 

ПРОЕКТ НА КАПИТАЛНО ДЕЛО 

ТЕФСИР НА ИБН КЕСИР 

 

Тефсир на Ибн Кесир  Прв (1) том 

Процес: Една (1) година 

2017-1439хг  

Идеја избор на книга, 

Донатор: Фондации и луѓе со добра воља, правни и физички лица 

Издавач: Малик Малики 

За издавачот: Здружение на граѓани ,,ДАВЕТ“ 

Преведувач: Прв том 

М-р Вахит Усеиноски 

Шериатски рецензент: Хусеин Адеми 

Лектура: Љупка Тасевска-Латич 

Уредник: Д-р Фатмир Ковачи 

Коректура: Малик Малили, Сенад Зејнеловиќ, Абдурахман Салоски 

Компјутерска обработка: Јонуз Мифтари 

Дизајн: Аднан Салих 

Печат: Фокус Принт 

Тираж: Пет илјади (5000) примероци 

Поделена:  Бесплатно 

 

Лектор: Втор, трет и четврт том: 

Проф.д-р Виолета Пирузе 

Уредник: Фатмир Ковачи 

Коректура: Малик Малили, Сенад Зејнеловиќ, Абдурахман Салоски 

Компјутерска обработка: Јонуз Мифтари 



Дизајн: Аднан Салих 

 

Поделена бесплатно НИЗ ЦЕЛАТА ТЕРИТОРИЈА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ЕВРОПА, 

АМЕРИКА И АВСТРАЛИЈА 

Преведувачи на вториот том: 

Хусеин Адеми, 

Преведувачи на третиот том: 

Хусеин Адеми, Ариф Рамадани 

Преведувачи на четвртиот том: 

Ариф Рамадани, Рамадан Банушев 

Шериатски рецензенти на вториот том: 

Џеват Хот,Ариф Рамадани,Енис Максутоски 

Шериатски рецензенти на третиот том: 

Енис Максутоски, Емин Алија, Незакет Адем 

Шериатски рецензенти на четвртиот том: 

Енис Максутоски, Емин Алија, Незакет Адем 

Лектор втор, трет и четврт том: 

Проф.д-р Виолета Пирузе 

Уредник: Фатмир Ковачи 

Коректура: Малик Малили, Сенад Зејнеловиќ, Абдурахман Салоски 

Компјутерска обработка: Јонуз Мифтари 

Дизајн: Аднан Салих 

Печат: Фокус Принт 

ПРВ ТОМ 5000, ВТОР ТОМ 5000,ТРЕТ ТОМ,4000 И ЧЕТВРТ ТОМ 4000 ПРИМЕРОЦИ                                                                                                                        

Вкупно, од четирите тома испечатени  се осумнаест илјади  (18 000) примероци. 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЧЕТИРИ ТОМА НА ПРЕВОДОТ НА „ТЕФСИР НА ИБН КЕСИР“ НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК 

Носител на проектот е здружението „ДАВЕТ“ од Скопје.  

 Проектот за превод и печатење на „ТЕФСИР НА ИБН КЕСИР“ на македонски јазик   

Книгата се печатеше во Скопје, Република Северна Македонија, 

Секој том содржи приближно  деветстотини (900) страници. 

 Делото  е преведено  од арапски јазик – оригиналниот јазик на кој е напишана, составено е од четири (4) 

тома и токму поради тоа,реализација на  истото  беше во фази. 

Книгите ги поделивме во Македонија, во земјите на Европа, САД, Австралија и каде  имаше потреба од 

тоа, каде што луѓето го разбираат и го говорат македонскиот јазик.  Ова дело е наменето за пошироката 

популација кои го разбираат македонскиот јазик, како и за оние кои ги претставуваат муслиманите, како 

што се хатибите, имамите, даиите и сите оние кои сакаат да ја проучуваат исламската вера. Целта е да им 

се овозможи на читателите пристап до изворниот ислам на нивниот мајчин јазик.  Идејата на ова дело 

беше да се преведе во неговата оригинална форма. Меѓутоа, ако некои прашања беа потребни тогаш 

дополнително  се објаснуваа, ова се направи со фусноти кои се прецизно наведени како толкување од 

преведувачот, рецензентот, уредникот и сл. – со цел да се задржи оригиналноста на првиот текст. 

 

 
 

      



Покрај горенаведените дејности (преведување, издавање и дистрибуција на литература со 

исламска содржина), нашето здружение   ,,ДАВЕТ“ е препознатливо и по други активности со 

хуманитарен карактер . 

 

       Проект:        СОБИРАЊЕ И СПОДЕЛУВАЊЕ НА ХУМАНИТАРНА ПОМОШ 

      Донатори:  Фондации и луѓе со добра воља, правни и физички лица 

 

Со своите активности се трудиме да ги исполниме потребите  на пошироката заедница.                                                                                                                      

Отворени сме  за соработка со сите сродни фондации, организации и џемати со кои би се 

дополнувале, секаде каде што има потреба. 

 

Од многуте успешно организирани настани во овој сегмент , би ги споменале:               

 

-2003 година:  

-  едни од иницијаторите за изградба  на џамијата Билал Хабеши, во  ромската населба  

Шуто оризари – Скопје.  

Со Аллаховата милост и помош, во кординација  со раководството и одборот  на оваа 

џамија, ги организиравме и спроведовме сите активности до нејзиното финално 

завршување.                                                                                                                                              

Со несебична подршка  од  многу џемаати, поединци и правни субјекти , успеавме 

потребните финансиски средства да ги обезбедиме во период од триесет(30) месеци. 

Претседателот на овој проект   Малик Малики( Мутевелијата на џамискит одбор),поради  

преголемите обврски во здружението   ,,ДАВЕТ“, во Јуни 2009 година, се повлече од своите 

надлежности во џамискиот одбор , но  до денешен ден  остана  дел од џемаатот на оваа 

џамија и е во постојана комуникација и блиска соработка со нејзиниот одбор. 

Џамијата Билал Хабеши, во внатрешниот дел  располага со капацитет  од четиристотини          

(400 ) лица,од кој еден дел е на спрат и со посебен влез за жени.   

 

- 2018,2019 и 2020година.  

Три години по ред, преку иницијативата ,,Ифтарска софра”  беа  делени ифтари , со што 

вкупната бројка е околу шест илјади (6000) оброци. 

Истите беа секојдневно делени на најзагрозените семејства, делумно  на  пунктот каде што 

беше лоциран сервисот  а делумно и на домашна адреса. 

 

Во 2018 год. во месец Рамазан, успеавме со бајрамски пакети со храна , дополнително да 

израдуваме околу сто (100) семејства.                                                                                          

 

2018,2019 и 2020 година,  успешно го реализиравме и проектот ,,Курбани”  и поделивме 

преку триесет (30) тони курбанско месо. 

 



 Во  2018 година беа опфатени  210 семејства, додека во 2019  година , во соработка со џематите на 

Скопје, Битола, Охрид, Струга и Лабуништа и со поддршка на кланицата Demi Zi  (Crn Bik) од 

Куманово, тој број се прошири и  беа поделени вкупно  716 пакети со месо  

(6-8kg), и тоа 316 во Скопје и околните места на Скопје  и 400 во Битола и околните места на Битола.                                                                                                                                                        

Секој што ни се обрати беше услужен, освен неколку кандидати од други градови во С.Македонија  и 

тоа поради технички причини. 

 

 

во 2020 год. Со Аллахова дозвола, првиот, вториот и третиот ден на Курбан Бајрам, Здружението 

,,Давет" во соработка и со подршка на џематите од Северна Македонија, како и џематите од Европа: 

џамијата Асоло во Италија, џематот од Македонската исламска заедница од Мелбурн Австралија, 

џематите од Рорарш и Фриктал -Швајцарија, како и во соработка со модерната кланица на Деми од 

Куманово, УСПЕШНО ГО РЕАЛИЗИРАВМЕ ПРОЕКТОТ ,,КУРБАНИ 2020"!  

Вкупно беа поделени 2985 пакети со курбанско месо (7-10кг), од кои 2485 пакети со курбанско месо 

од ситна стока и 500 пакети со курбанско месо од крупна стока. 

Курбанското месо беше распоредено и поделено во повеќе градови и нивната околина во Северна 

Македонија и тоа во: Скопје, Куманово, Тетово, Гостивар, Кичево, Неготино, Кавадарци, Прилеп, 

Битола... 

 

,,Давет" исто така ден пред Бајрам, со своите донатори и со Организацијата Свис Бараках Шарлу од 

Швајцарија , поделивме 120 Бајрамски Пакети со прехрамбена храна дополнително и смрзнато и 

свежо месо, како и 80 Бајрамски пакетчиња за малите дечиња на возраст од 3 до 12 год.  

 

 

 

,,Давет" исто така со своите донатори ден пред бајрам и првиот ден на Бајрам, успеа да ги израдува 

срцата на малите дечиња, со тоа што поделивме 120 пликоа со финансиски сретства со вкупна 

вредност од 115.000 денари од кои: 20 беа со износ од 2000 ден, 50 со износ од 1000 денари и 50 по 

500 денари. 

,,Давет" им благодари за несебичната  

поддршка на овие племенети проекти и останува да заедно чекориме на патот на солидарноста и 

бидеме секогаш тука за оние кои што најмногу сме им потребни! 

 

 

- 2020 година 

Во  Прифатниот центар за бегалци во Визбегово - Скопје, цел месец Рамазан  во деновите 

понеделник и Четврток беа делени во просек  од 66 до 75 ифтари. Барателите на азил кој 

што беа претежно од : Сирија, Авганистан, Пакистан и други земји, сместени во овој центар, 

поради вонредните мерки со Ковид 19, немаа можност за контакт со надворешни лица, така 

да истата ја доставувавме во присуство на одговорни лица од Центарот.                                                                   

Ифтарот им беше делен во нивните соби.  

За рамазанскиот Бајрам обезбедивме 245 бајрамски пакети  и еден (1)  тон смрзнати пилиња, 

кои беа транспарентно делени и доставувани до домовите на најзагрозените семејства. 

 

-2020 –  КОРОНА  Ковид 19 



 

Поради вонредната ситуација во која се наоѓаше  нашата држава, покренавме  

 ДОБРОВОЛНА АКЦИЈА за обезбедување и достава  на прехрамбени производи и детергенти 

за најзагрозените семејства на подрачјето на град Скопје, како и за сите други градови на 

територијата на државата. 

Пакетите содржеа прехранбени артикли и детергенти за хигиена.                                 

Поделивме повеќе од  200 пакети со прехрамбени производи, 3.5 тони брашно и 1.5 тон 

компири и повеќе од 2 тона смрзнато месо. 

Износот на еден скромен пакет изнесуваше 1800 ден. (30€)                                                        Во 

овие тешки денови на епидемија и финансиска криза, повикавме на СОЛИДАРНОСТ и 

ВЗАЕМНО ПОМАГАЊЕ!!! 

 

 

Повикот беше упатен до сите добронамерни луѓе кои што сакаат да помогнат, до сите 

физички и правни лица, од земјата и странство и истиот беше отворен се до траењето на 

прогласената вонредна состојба. 

 

 

Повикот го упативме и надвор од нашите граници, се со цел да обезбедиме што поголема 

ПОМОШ, за оние лица и семејства, на кои што таа ПОМОШ им беше навистина НЕОПХОДНА. 

 

За да помошта стигне во вистински раце, СОЛИДАРНОСТА И ЗАЕМНОПОМАГАЊЕТО требаше  

да бидат заемно поврзани, помеѓу оние кои што ДАВААТ и оние кои што помошта ја БАРААТ 

и ЗЕМААТ!!! 

 

АПЕЛИРАВМЕ Доколку сте во ситуација да помогнете тогаш ПОМОГНЕТЕ,  доколку имате 

потреба од помош ПОБАРАЈТЕ а доколку веќе некој ви ПОМОГНАЛ, дозволете и некој друг 

да ИЗРАДУВАМЕ и да му ПОМОГНЕМЕ!!! 

 

Нашите врати, за сите ДОБРОНАМЕРНИ беа отворени..  ДА ДАДЕМЕ, ДА ПОМОГНЕМЕ, ОД 

АЛЛАХОВИОТ РИЗК ДА СПОДЕЛИМЕ!!! 

 

Помошта не беше ограничена само со финансиски средства. Можеше  да се  донираат  и 

прехрамбени производи. 

 

Додека бевме излезени на терен, ја гледавме сиромаштијата и состојбата на најзагрозените 

со свои очи. 

 

За време на прогласената вонредна состојба,  до најзагрозените семејства  успеавме да 

поделиме  повеќе од 200 пакети, 125 вреќи со компир, 3.5 тона брашно и повеќе од 2  тона 

смрзнато месо. 

Нашите посети на делење хуманитарна помош на време Ковид 19 ги опфатија : 

 



Кавадарци 

Тетово 

Гостивар 

Кичево 

Куманово 

Битола 

Прилеп 

Скопје Шуто Оризари  

Скопје Чаир 

Скопје Бутел 

Скопје Топана 

Скопје Газибаба 

Скопје Џон Кенеди 

Скопје Злокуќани 

Скопје Ѓорче 

Скопје Јурумљари 

Скопје Визбегово 

Скопје Сарај 

 

Благодарение на Аллах успешно ја реализиравме нашата  хуманитарна акција.. 

 

 

 Како тим на ,,ДАВЕТ“ излеговме  на терен за да ги пронајдеме најзагрозените семејста. Со 

помош на луѓе стигнавме до нив. Се соочивме со  најзагрозените семејства. Лично 

разговаравме со сите нив и им поделивме Хуманитарни Купони за земање на хуманитарната 

помош  од нашипт пункт. 

Сите тие имаа можност да дојдат на закажаното место и да си ја земаат хуманитарната 

помош. 

 

На дел од загрозените семејства, кои поради нивната  здравствена ситуација не беа во 

можност  да дојдат и да ја подигнат  хуманитарна помош, допонително се  обврзавме  да 

обезбедиме превоз за да  хуманитарна помош  престигне до нивниот дом. 

Апелиравме: Продолжуваме и понатаму 

Вклучете се и Вие 

Доколку сте во можност Донирајте 

Помогнете ги загрозените семејства, 

оние семејства на кого вистински им е  потребна вашата помош ! 

 

 

Давет во текот на 2019 и 2020 година  , успешно го организиран проектот УМРА  

 
Проектот „УМРА“беше инициран од наши браќа и сестри, коишто на повеќе начини ја 

изразија својата доверба во „ДАВЕТ“, па посакаа токму  ние  да организираме  вакви 



благословени патувања. Ние ја уваживме нивната молба и се одлучивме на еден ваков 

чекор. 

Бидејќи „ДАВЕТ“ е непрофитабилно здружение, решивме остварениот минимален профит 

од проектот "УМРА"  2019 и 2020г. да биде искористен за проектот „Тефсир на Ибн Кесир“ 

на македонски јазик  и со ова успешно ја затворивме акцијата за прибирање на финансиски 

средства. 

 
Покрај сите горенаведени  активности и проекти, во исто време, ние во  „ДАВЕТ“ 

спроведуваме  и организираме  помош при санирање на срушени домови, , , домови на 

семејства бездомници, подршка на јетими, подршка на самохрани мајки, стипендии за 

лица студенти  социално загрозени, помагаање при елементарни погоди, организирање на 

предавања, промоции и други проекти за кои редовно известуваме на нашата фб.страница   

„ДАВЕТ“. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АКТУЕЛНИ ПРОЕКТИ И АКТИВНОСТИ 

 

ПРОЕКТИ - ВО ТЕК 

 

ПРЕВОД  НА ИСЛАМСКАТА  ЕНЦИКЛОПЕДИЈА  ЗА МОРАЛОТ  И ЕТИКАТА 

 

Март 2020 - Декември 2021 

Донатор: Граѓани, физички и правни лица, луѓе со добра воља 

 

Главна цел:  

Ова дело е наменето за пошироката популација кои го разбираат македонскиот јазик. Исто 

така влегува во доменот на онаа  литература, која што може да им биде од голема корист 

на сите оние  кои сакаат да ја проучуваат исламската вера а посебно во делот на 

исламскиот пристап кон културата на однесување и моралните вредности.                                                                                                            

Од друга страна, хатибите, имамите, даиите и сите оние кои што си земале за обрска да го 

тумачат  Исламот и повикуваат во него , во ова дело ќе најдат аргументиран пристап и 

објаснувања , базирани на веродостојни докази од исламските извори и културно 

наследство , кој говорат за  етиката и моралот и нивното место и вистинска вредност  и 

значење. Целта е всушност да им се овозможи на читателите , пристап до изворниот Ислам 

и во овој сегмент, на нивниот мајчин јазик. 

Целта е исто така, да делото  се преведе од неговата оригинална форма.  

 
Очекувани резултати: 
 
Книгата треба да биде подготвена во фази, бидејќи е составен од  два (2) тома. 

Доколку се обезбедат  сите потребни средства за овој проект, тогаш со Аллахова дозвола,  

финално очекуваме  да биде завршен до крајот на 2021. година, со што двата (2) тома ќе 

бидат подготвени и испечатени. 

Книгата е преведена од  Д-р Џеват Хот, М-р Сеадин Џафери и Муамер Шкријелј од 

оригиналниот ( арапски) јазик на кој е напишана. 

Во план е двата тома да бидат печатени по четири илјади 4000 примероци или вкупно  

Осум илјади 8000 примероци. 

Идејата на ова дело доколку се обезбедат средствата е да пристигне до секој дом и да се 

сподели бесплатно. 



 

 

ИДНИ ПРОЕКТИ НА ДАВЕТ 
 
 

1. Хадис и Хадиската Наука 
2. КУРАН превод на Македонски јазик  
3. Сахих Ел  Бухари  превод и печатење на македонски јазик 

 во седум ( 7) тома  
4. Муслимовата збирка на хадиси 
5. Тирмизовата збирка на хадиси 
6. Курс за учење на изворниот Ислам, учење на арапски букви и писмо до  читање  на  Куран на 

арапски јазик.                                                                                                                                                                              
Овој курс ќе биде спроведен во  повеќе  градови во  С.Македонија и со истиот ќе бидат опфатени 
деца и млади од шест (6) до осумнаесет (18) години, поделени во групи, според возраста и полот.   

7. Бунари во Пакистан, Бангладеш и Африка. 
8. Џамии во Пакистан, Бангладеш, Африка и Јемен. 
9. Дистрибуција на Куранот во Пакистан, Бангладеш, Африка и Јемен. 
10. Курбани во Македонија, Пакистан, Бангладеш, Африка и Јемен. 
11. Храна во Македонија, Пакистан, Бангладеш, Африка и Јемен. 
12. Ифтари во Македонија, Пакистан, Бангладеш, Африка и Јемен. 
13. Собирање на средства  за санирање на руинирани домови. 
14. Изградба на домови за бездомни семејства. 
15. Подршка на јетими. 
16. Обезбедување на  секојдневен топол  оброк за лицата бездомници и за оние без  никакви приходи  

во повеќе градови во државата. 
17. Подршка на самохрани мајки. 
18. Стипендии за студенти  од социално загрозени семејства. 
19. Организирање на предавања, промоции на книги и други едукативни  проекти.  
20. Санирање на здравствени домови. 
21. Градење и санирање на верски објекти (Џамии и мектеби). 
22. Финансиска подршка  на семејства  без  приходи.  
23. Подршка на верски службеници (Имами) кои не земаат плата.  
24. Водовод и канализации во населени места каде што со децении немаат никакви услови за живот. 
25. Подршка и помош на инвалиди 
26. Организирање  на бесплатно патување на Умра и Хаџ , за лицата кои што конвертирале и го 

примиле исламот, како  и нивна верска едукација и подршка. 
27. Интеграција и инклузија на младите во ИТ Секторот, преку  стручни обуки и курсеви  во различни 

компјутерски вештини ( основни на информатиката, веб дизајн, програмирање идр.) 

28. Изработка на  мобилна апликација која што ќе  нуди лесен ,брз и безплатен  пристап до сите 

информаци поврзани со активностите на „ДАВЕТ“.    
 
 
 
 
 
 



 Апликација истовремено  ќе ги содржи сите  печатени изданија  и преведени дела на 
македонски јазик, како и можност  да преку неа се користат сервисни услуги од типот: 
намазко време и местоположба на џамиите  во градовите во С.Македонија, правец на 
кибла, итн.                                                                                                                                                      
Истата ќе се надоградува, проширува и збогатува со корисни податоци од  различни 
исламски области и дисциплни, базирајќисе  на проверени извори и цврсти докази. 

 

  

 
НАПОМЕНА :                                                                                                                                              
Почитувани браќа и сестри ,граѓани, физички и правни лица,фондации и луѓе со 
добра воља; Вие во моментот имате можност , да со искрен ниет и добро дело , 
направете нешто со што ќе бидете горди вие и вашите поколенија до Судниот ден . 
Давањето на финансиска подршка  од било кој формат ( Садака, Зекат ...), ќе овозможи  
реализација на некој од  нашите проекти .  
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