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ТРАДИЦИЈА И КВАЛИТЕТ
  

„Ласта Младеновац“ је део система Саобраћајног предузећа „Ласта,“ са традицијом
дугом 40 година. На тржишту саобраћајне услуге присутна је у приградском, локалном и
градском превозу општине Младеновац, са 540 полазака дневно. Међуградским
линијама повезује општине Аранђеловац и Тополу са Београдом. Одржава и међумесне
поласке ка територијама суседних општина, које су у функцији локалног превоза. У
уговореном превозу услуге пружа РЕИК „Колубари“ и младеновачким основним школама.
Присутна је и у ванлинијском саобраћају, где су јој партнери туристичке агенције,
спортска друштва, културне и друштвене институције и високошколске установе.
Ласта-Младеновац, je званични спонзор ОФК „Младеновац“ и ОФК „Ковачевац“, а 
многим спортским друштвима, другим организацијама и институцијама излази у сусрет са
повољном ценом и условима плаћања.          „Ласта Младеновац“ има 304 запослена
лица, располаже возним парком од 74 аутобуса који на годишњем нивоу прелазе
6.200.000 километара и укупно превезу 5.900.000 путника. Уз квалитет возног парка,
гаранција за сигурно, безбедно и удобно путовање је и модерна технологија која се
примењује у објектима техничког одржавања. У савременом Аутоцентру налази се: Хала
техничког одржавања са линијима за технички преглед и прање возила, чије услуге
користе и трећа лица. Уз квалитетан и стручан кадар одржавање техничке исправности
је на нивоу од 93% . У њеном саставу је Аутобуска станица која располаже са 20 перона
а чије услуге користе и други превозници из Србије. 
Потврда квалитета услуге су и сертификовани пословни процеси у целом предузећу. СП
„Ласта“ је сертификована према стандардима ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 за област
пружања услуга градског, приградског, међуградског, међународног, ванлинијског и
уговореног превоза путника, одржавања и техничког прегледа возила. Сертификат је
издала швајцарска сертификациона кућа SGS.
ПО „Ласта Младеновац“ поуздан је партнер у области ванлинијског превоза путника, јер
располаже високотуристичким аутобусима савремене технологије .То су аутобуси који
задовољавају и најзахтевније кориснике услуге-туристичке агенције, образовне установе
и друге институције.Опремљени су клима уређајима, аудио и видео опремом, а поседују
Еуро 4 и Еуро 5 моторе.Капацитети аутобуса за потребе туристичке услуге су од
32,50,57,64 и 84 седишта, а прилагођавају се траженом  нивоу услуге. Просечна старост
аутобуса за ванлинијски превоз је 3 године.
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