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Завод за медицину рада и спорта, Бања Лука
Специјалистичка амбуланта медицине рада „Preventiva Medical“
Бања Лука
Специјалистичка амбуланта медицине рада „Deamedica“ Бања Лука
Дом здравља Мркоњић Град (увјерења о здравственој способности се издају на
обрасцима Завода за медицину рада и спорта РС Бања Лука)
Специјалистичка амбуланта медицине рада „Др Фигурек“ Прњавор
Центар за медицину рада и спорта, Приједор
Дом здравља Козарска Дубица (увјерења о здравственој способности се издају
на обрасцима Завода за медицину рада и спорта РС Бања Лука)
Специјалистичка амбуланта медицине рада „Глушац“ Нови Град
Центар за медицину рада и спорта, Добој
Специјалистичка амбуланта медицине рада „Чумић“ Добој
Дом здравља Шамац (увјерења о здравственој способности се издају на
обрасцима Завода за медицину рада и спорта РС Бања Лука)
Дом здравља Модрича (увјерења о здравственој способности се издају на
обрасцима Завода за медицину рада и спорта РС Бања Лука)
Дом здравља Дервента (увјерења о здравственој способности се издају на
обрасцима Завода за медицину рада и спорта РС Бања Лука)
Специјалистичка амбуланта медицине рада „Паровић“ Теслић
Дом здравља Градишка (увјерења о здравственој способности се издају на
обрасцима Завода за медицину рада и спорта РС Бања Лука)
Дом здравља Србац (увјерења о здравственој способности се издају на
обрасцима Завода за медицину рада и спорта РС Бања Лука)
Центар за медицину рада и спорта, Бијељина
Специјалистичка амбуланта медицине рада „Medical“ Бијељина
Здравствена установа специјалистички центар „S MEDICO“ Бијељина
Специјалистичка амбуланта медицине рада „Medicus Vule“ Бијељина
Специјалистичка амбуланта медицине рада „Жугић“ Зворник
Специјалистичка амбуланта медицине рада „Перишић“ Зворник
Центар за медицину рада и спорта, Требиње
Центар за медицину рада и спорта Источно Сарајево
Дом здравља Пале (увјерења о здравственој способности се издају на
обрасцима Завода за медицину рада и спорта РС Бања Лука)
Дом здравља Соколац (увјерења о здравственој способности се издају на
обрасцима Завода за медицину рада и спорта РС Бања Лука)
Дом здравља Фоча (увјерења о здравственој способности се издају на
обрасцима Завода за медицину рада и спорта РС Бања Лука)

