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1. Општи податоци и образование 

Проф. д-р Игор Неделковски е роден  на 12 март 1966 година во Битола, каде живее и 

целиот работен век работи на УКЛО. Сопруг и татко на два возрасни сина. Дипломирал во 

април 1990 година на Универзитетот во Битола, Технички факултет - Битола, Машински 

отсек, со што се стекнал со звање дипломиран машински инженер. Со стипендија на 

тогашниот СИЗ за Наука на СРМ постдипломските студии ги продолжува во Белград каде 

магистрира на Универзитетот во Белград, Машински факултет - Белград во мај 1993 

година и се здобива со звање магистер по технички науки. Докторира во јуни 1997 година 

на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, Технички факултет - Битола со 

дисертација од областа на компјутерско потпомогнато инженерство, со што се стекна со 

звање доктор на технички науки. Експерименталниот дел од неговата докторска 

дисертација го спровел во 1994/95 на Политехничкиот универзитет во Варшава, Полска. 

 

2. Меѓународна соработка, проекти и трудови 

Проф. д-р Игор Неделковски бил менаџер (координатор/ главен истражувач) на ~40 

проекти и учесник во дополнителни ~50 проекти, значи вкупно ~90 проекти од кои 90% 

финансирани од странски донатори (ЕУ, НАТО, УСАИД, Стејт Департментот на САД, 

Министерство за надворешни работи на Холандија, ГТЗ итн.). 

Течно зборува англиски јазик и поседува сертификат за познавање на англискиот 

јазик на ниво C според Aptis тестот на British Council (највисоко ниво на познавање на 

англиски јазик во Aptis тестот). 

Во моментов (2022) е член на два управувачки комитети и претходно учествувал 

во три други (вкупно пет) управувачки комитети на акции од COST програмата на 

Европската Унија (програма за соработка во науката и технологијата). 

Автор или ко-автор е на околу 70 трудови објавени во списанија и зборници, главно 

меѓународни, цитирани во повеќе бази на податоци, како што се ISI - Web of Science, 

SCOPUS итн. Автор или ко-автор е и на три универзитетски учебници и неколку 

прирачници, како и скрипти и авторизирани предавања. 

Студиски посети како визитинг професор или истражувач има реализирано на 

Универзитетот Јоханес Кеплер - Линц, Австрија; Сити Универзитет во Лондон, Велика 

Британија; Технички Универзитет Фрајберг, Германија; Универзитетот во Осло, 

Норвешка; Политехнички Универзитет во Варшава, Полска.  

Кратки престои или учество на конференции, семинари, работилници и слично 

(повеќе од 100) има реализирано во Јапонија, Кина, Индија, Хонг Конг, Обединетите 

Арапски Емирати, Израел, речиси сите земји членки на Европската Унија, земјите од 

Западен Балкан. 

Член на следните меѓународни стручни организации: ASME (American Society of 

Mechanical Engineers), New York; IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), New 

York; GAMM (Gesellschaft für angewandte Mathematik und Mechanik), Dresden 

Список на проекти и трудови и CV во EU формат се наоѓа на: 

https://tinyurl.com/IgorCVEU 

https://tinyurl.com/IgorCVEU
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3. Академски ангажман на УКЛО 

Проф. д-р Игор Неделковски целиот работен век без прекин е вработен на Универзитетот 

„Св. Климент Охридски“ – Битола. Започнува на Техничкиот факултет – Битола (ТФБ) каде 

е вработен од 1 Ноември 1993 година како асистент, потоа од 1998 доцент, 2003 вонреден 

професор, а од 2008 година е редовен професор (избран во 2007 година).  

 Од септември 2015, по основањето на Факултетот за информатички и 

комуникациски технологии – Битола (ФИКТ) преминува на овој факултет. Покрај на ТФБ 

и ФИКТ како негови матични единици, во одредени периоди хонорарно изведувал настава 

и на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид, Педагошкиот факултет – Битола, 

Техничко-технолошкиот факултет – Велес, Ветеринарниот факултет – Битола, 

Економскиот факултет – Прилеп, Правниот факултет – Кичево. 

 Во периодот на работење на УКЛО менторирал 8 докторанди, 35 магистранти и 

околу 200 дипломски работи. Бил член на рецензентски комисии за избор на 20-тина 

помлади колеги, рецензент на повеќе учебници и учебни помагала, член на мноштво 

постојани и ад-хок комисии и други тела, раководител на студиите од втор циклус на ТФБ 

(Отсек за информатика и компјутерска техника) и ФИКТ. 

 

4. Декан на ФИКТ 

Проф. д-р Игор Неделковски во декември 2017 беше назначен за вршител на должноста 

Декан на ФИКТ, а во февруари 2018 едногласно од сите наставници избран за Декан на 

ФИКТ. 

 Во неговиот мандатен период како декан се реализира најголемиот исчекор во 

развојот на ФИКТ – завршувањето и опремувањето на дел од новата зграда (~ 1200 m2 со 

наменски средства од Буџетот на РМ и сопствено учество на ФИКТ) и преселувањето во 

новите простории.  

 Во овој период обезбедени се и средства од Европската Унија и Министерството за 

локална самоуправа и потоа се заврши и поткровјето (~ 800 m2) во новата зграда на ФИКТ, 

кое ќе се користи и како ИКТ Хаб. Средствата беа обезбедени во рамките на проектот 

EMPLOYOUTH од ИНТЕРРЕГ програмата на Европската Унија за погранична соработка со 

Грција, чиј раководел беше проф. Неделковски. Во 2021 проектот EMPLOYOUTH беше 

прогласен за добра пракса на ниво на целата ИНТЕРРЕГ програма на Европската Унија. 

 

5. Проректор за наука на УКЛО  

Проф. д-р Игор Неделковски својот кариерен развој на УКЛО го надградува во октомври 

2019, кога е избран едногласно од сите членови на Ректорската управа за Проректор за 

наука на УКЛО. 

 Во мандатот како проректор во услови на КОВИД-19 криза беше одговорен и 

успешно имплементира повеќе проекти: новата интегрирана веб страна на УКЛО и 

единиците. финансискиот модул на iKnow софтверот за студентски сервиси кој овозможи 

далечинско плаќање на финансиските обврски на студентите, трансфер на комплетното 

ИТ работење на УКЛО на cloud технологија, зголемување на видливоста на научната 

работа преку e-prints и Google Scholar, изработка на систем за е-учење, организирање на 

научни настани и конференции, меѓу кои би го потенцирале организирање на годишна 

конференција за презентација на докторски проекти, за студентите на докторски студии.  
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 6. Ректор на УКЛО 

Проф. д-р Игор Неделковски на општите избори за ректор на Универзитетот „Св. Климент 

Охридски“ – Битола, одржани на 1 Јуни 2022, беше избран за ректор во конкуренција од 

пет кандидати со освоени 157 гласови од вкупно 257 важечки гласови на наставниците и 

претставниците на студентите на УКЛО. Позицијата Ректор на Универзитетот Св. Климент 

Охридски“ – Битола ја презеде на 1 Октомври 2022 со амбициозна програма која треба да 

ја реализира до 2025 година. 

 

7. Активности во други организации 

Проф. д-р Игор Неделковски е член на Македонското научно друштво – Битола (МНД) од 

1997 година. МНД е најстарата и најголемата невладина научна асоцијација во државата, 

основано во 1960 година и со над 300 академски членови. Од јуни 2012 до јуни 2016 

година, во два мандати бил избран за претседател на Македонското научно друштво – 

Битола. Претходно од 2008 до 2010 година бил потпретседател на Македонското научно 

друштво - Битола и член на Управниот одбор од 2003 до 2008 година. За придонес во 

развојот на Македонското научно друштво – Битола одликуван е два пати, со плакета и 

кристална коцка. 

Исто така е ко-основач и Претседател на Одборот (2006-) на ГАУС Институт - 

Фондација за нови технологии, иновации и трансфер на знаење. ГАУС Институтот е 

основан со цел преку развој и примена на нови технологии, иновации и трансфер на 

знаење да придонесе кон воспоставување на општество на знаење во регионот. Преку 

ГАУС Институтот учествувал како граѓански активист на повеќе од 50 работилници, 

симпозиуми и сл. 

Од 2003 до 2007 година проф. Неделковски беше директор на Евро-регионалниот 

технолошки центар, фондација формирана од Општина Битола и Техничкиот факултет - 

Битола за поддршка на трансфер на технологии и изградба на технолошки парк во Битола. 

Од 1998 до 2005 година бил член на Советот на Општина Битола избран во два 

мандати (на локалните избори во 1998 и 2000). Од 2003 до 2005 година бил именуван за 

Заменик Градоначалник на Општина Битола. За време на мандатите во Советот на 

општината бил член на повеќе комисии и работни тела на Општина Битола, како и 

потпретседател на Општинскиот фонд за доделување на наградата 4-ти Ноември. 

Од 2002 до 2006 година бил претседател на Управниот одбор на Јавното 

претпријатие „Стрежево“ – Битола, именуван од Владата на Република Македонија. 

 

8. Служење на заедницата 

Проф. д-р Игор Неделковски, со цел за служење на заедницата во која живее, е 

долгогодишен член на Ротари клубот Битола/ Ротари Интернационал, носител на Paul 

Harris одликување (значка) и поранешен претседател (2011/2012) на Ротари Клубот 

Битола. 

За својата добротворна работа со лицата со попреченост преку ГАУС Институтот, 

трипати од НАТО Добротворниот Базар (во 2013 и 2016 и 2020 година) беше добитник на 

парични награди кои беа искористени за потребите на Здружението на слепи лица од 

Битола и Здружението на телесни инвалиди од Битола, Демир Хисар и Ресен МОБИЛНОСТ 

- Битола.  

Во 2019 година беше награден со плакета од Мисијата на НАТО во Скопје за 

придонес во одбележување на 70 годишнината од основањето  на НАТО. 


