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Град Младеновац корисник је благодети које пружа електрична енергија још од краја
двадесетих година XX века. Тада је градско управитељство склопило уговор са
фамилијом Ракић, иначе власницима Фабрике џакова и ткаонице А.Д, о коришћењу
вишка електричне енергије из електричне централе која је била изграђена за потребе
ове фабрике за потребе осветљења града.      Након Другог светског рата, Младеновац
је укључен у електроенергетски систем Србије путем 35 кV далековода из правца
Аранђеловца. Тада је у Младеновцу основано електропривредно предузеће
„Електрошумадија“ Младеновац, које је било надлежно за подручје од Раље до
Аранђеловца и Смедеревске Паланке.
Средином шездесетих година у Младеновцу је изграђена трансформаторска станица
110/35 кV, чиме је подручје Младеновца уврштено у ред регија Србије са стабилним
напајањем електричном енергијом. Од тада па до 1984. године, подручје Младеновца
било је организационо смештено у електропривредно предузеће „Електроморава“
Пожаревац, као један од пет ООУР-а тог предузећа.

Од 1984. године електродистрибутивна делатност општине Младеновац налази се у
саставу Привредног друштва „Електродистрибуција“ Београд, као један од шест погона
њене приградске дирекције.
Погон Младеновац обавља делатност дистрибуције електричне енергије на подручју
општине Младеновац, као и на деловима општина Смедерево, Смедеревска Паланка,
Араншђеловац и Сопот.

Основна делатност Погона Младеновац је: 
- Инвестиционо и текуће одржавање мреже 35, 10 и 1 кV и објеката јавног осветлења,
- Управљање токовима снаге у дистрибутивном електроенергетском систему
Младеновца,
- Обрачун и наплата утрошене електричне енергије потрошачима,
- Планиранје изградње нових електроенергетских и осталих објеката у сврси подизања
квалитета испоруке електричне енергије купцима,
- Утврђивање енергетских и техничких услова за прикључење нових потрошача,
- Прикључење нових потрошача и закључивање уговора о приступању,
- Експлоатација и одржавање транспортних средстава Погона.

Основни параметри пословања:
- Трансформаторске станице: 6 ком. 35/10 кV и 302 ком. 10/0,4 кV
- Електроенергетски водови: 35 кV 7,1 км  надземни и 14,8 км  подземни; 10 кv 181 км
надземних и 40,5 км подземни; 1 кV 670 км надземни и 52,7 км подземни;
- Потрошачи: 22.134 домаћинаства, 1.251 вирманских потрошача и 297 мерних група.
За све време постојања радници овог Погона предано су радили на реализацији
задатака у циљу квалитетне и редовне испоруке електричне енергије потрошачима уз
неограничену подршку управних и политичких структура општине Младеновац.
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