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Игор Неделковски е редовен професор и декан на Факултетот за информатички и комуникациски 
технологии – Битола при Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола. Роден на 12.03 1966 год. 
во Битола. Дипломирал во 1990 година на Универзитетот во Битола, Технички факултет, машински 
отсек со што се стекнал со звање дипломиран машински инженер. Магистрирал на Универзитетот 
во Белград, Машински факултет - Белград во 1993 и се стекнал со звање магистер на технички науки. 
Докторирал во 1997 година на Универзитетот “Св. Климент Охридски” во Битола, Технички факултет 
- Битола со дисертација од областа на компјутерски поддржано инженерство, со што се стекнал со 
звање доктор на технички науки. Експерименталниот дел од докторските истражувања го 
реализирал на Политехничкиот Универзитет во Варшава. 
 

Од 1993 година вработен е на Техничкиот факултет – Битола како асистент. Избран е за доцент во 
1998 година, унапреден во вонреден професор во 2003 година, а од 2008 година е избран во 
редовен професор на Универзитетот “Св. Климент Охридски” Битола. Од 2015 вработен е на 
Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола. Покрај на матичниот факултет 
изведувал настава на низа други факултети од Универзитетот “Св. Климент Охридски” (Правен 
факултет – Кичево, Ветеринарен факултет – Битола, Техничко-технолошки факултет – Велес, 
Педагошки факултет – Битола, Факултет за туризам и угостителство – Охрид). Од 2008 до 2010 
изведувал настава и на постдипломските студии по информатика на Европскиот универзитет во 
Скопје. Бил или е ментор на 6 докторски дисертации, преку 20 магистерски трудови и повеќе од 100 
дипломски работи. 
 
На Техничкиот факултет бил Раководител на Наставничкиот совет на II циклус студии на Отсекот на 
информатика и компјутерска техника во периодот 2011-2014. Истата функција ја извршувал и на 
Факултетот за информатички и комуникациски технологии во 2017 година.  
 
Од 29 Декември 2017 е вршител на должност Декан на Факултетот за информатички и 
комуникациски технологии, а од 26 Февруари 2018 е избран за Декан на Факултетот за 
информатички и комуникациски технологии - Битола 
 

Подолги студиски престои како визитинг професор или истражувач реализирал на Johanes Kepler 
Universiy - Linz, Австрија; City University London, Велика Британија; Technical University Freiberg, 
Германија; University of Oslo, Норвешка; Warsaw University of Technology, Полска.  
 
Кратки студиски престои или учества на конференции, семинари, работилници и сл. (повеќе од 100) 
реализирал во Јапонија, Кина, Индија, САД, Хонгконг, Обединети Арапски Емирати, скоро сите земји 
членки на Европската унија, земјите од Западен Балкан. 
 

Автор е на околу 70 трудови објавени во списанија и зборници на трудови, во главно меѓународни. 
Цитиран е во повеќе бази на податоци, како ISI – Web of Science, SCOPUS, итн. Автор е на еден 
универзитетски учебник, едно учебно помагало и повеќе прирачници и авторизирани предавања. 
 
Бил раководител (координатор/ менаџер / главен истражувач) на ~ 30 проекти и учесник во 
дополнителни ~ 50 проекти, значи вкупно ~ 80 проекти од кои 90% финансирани од странски 
донатори (EU, NATO, USAID, US Department of State, Ministry of Foreign Affairs of Nederland, GTZ, итн.).  
 
Како експерт на Европската Унија учествувал во изработката на соодветната законска регулатива и 
основањето на: 

- Институтот за стандардизација на Република Македонија (2004, проект SMAQVA – Technical 
Assistance to the Institutes for Standardization, Metrology, Accreditation, and Quality Validation) 
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- Техничката инспекција на Република Македонија (2008, проект TAMS –Technical Assistance to 
Market Surveillance) 

 
Моментално е член на два управувачки комитети, а вкупно учествувал во четири управувачки 
комитети на научно-истражувачки акции на Европската Унија во рамките на COST (Cooperation in 
Science and Technology) програмата. 
 
Проф. Неделковски е ко-основач и Претседател на Одборот на Фондацијата за нови технологии, 
иновации и трансфер на знаење ГАУС институт – Битола (www.gaussinstitute.org). Преку ГАУС 
Институтот учествувал како говорник и граѓански активист на повеќе од 50 работилници, 
симпозиуми, обуки, и сл.  
 
Почесен член е на Сојузот на слепи од Битола и Сојузот на телесни инвалиди  од Битола, Демир 
Хисар и Ресен. Са својата работа со инвалидизираните лица два пати е наградуван од НАТО пактот 
(во 2013 и 2017) со парични награди кои се искористени за потребите на Сојузот на слепи и Сојузот 
на телесни инвалиди.  
 
Од 2003 до 2007 бил Директор на Евро-регионалниот технолошки центар – Битола, фондација 
основана од Општина Битола и Техничкиот факултет во Битола со цел на поддршка на трансферот 
на технологии и изградба на Технолошки парк во Битола. 
 
Од 1998 до 2005 во два мандати бил избран за Член на Советот на Општина Битола, а од 2003 до 
2005 бил назначен за Заменик на Градоначалникот на Општина Битола.  
 
Од 2002 до 2006 година бил Претседател на Управниот Одбор на Јавното Претпријатие “ Стрежево” 
– Битола, именуван од Владата на РМ.  
 
Од јуни 2012 до јуни 2016 во два мандати бил избран за Претседател на Македонското научно 
друштво – Битола (www.mnd-bitola.mk) најстарата и најголемата невладина научна асоцијација во 
Република Македонија (основана во 1960 година со преку 300 академски членови). Претходно од 
2008 до 2010 бил Потпретседател на Македонското научно друштво – Битола и Член на Управниот 
одбор од 2003 до 2008. 
 
Добитник е на наградата 4-ти Ноември во 1997 година, највисокото признание на Општина Битола. 
 


