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Czasami tablice rejestracyjne stają się zakładnikiem bieżących sporów międzynarodowych. Tak
jest w przypadku Kosowa. Ta dawna serbska prowincja ogłosiła jednostronnie niepodległość w
dn. 17 lutego 2008 roku. Choć na koniec 2011 roku Kosowo było uznawane przez 86 państw,
wśród nich nie znalazła się Serbia, która nadal traktuje Kosowo jako swoją prowincję. W
konsekwencji tablice rejestracyjne wydawane w Kosowie były honorowane wyłącznie przez te
państwa, które uznały państwowy status Kosowa. W szczególności pojazdy z tymi tablicami nie
były wpuszczane na terytorium Serbii, co wymuszało podróżowanie mieszkańców Kosowa
okrężną drogą prze Chorwację.

Sytuacja ma ulec zmianie w wyniku porozumienia między Belgradem a Prisztiną zawartego w
lipcu 2011 roku, a dotyczącego w szczególności swobodnego przekraczania granicy – tak przez
osoby, jak i pojazdy. Czas pokaże, czy pojazdy zarejestrowane w Kosowie, a przejeżdżające
przez Serbię, będą zobowiązane do zakrycia kosowskich tablic rejestracyjnych tymczasowymi
tablicami serbskimi. Kością niezgody może się bowiem stać umieszczony na tablicy
rejestracyjnej herb Kosowa.

Obecny wzór tablic rejestracyjnych został w Kosowie wprowadzony 6 grudnia 2010 roku. Numer
rejestracyjny składa się z siedmiu znaków – pięciu cyfr i dwóch liter. Pierwsze dwie cyfry
oznaczają dystrykt, w którym zarejestrowany został pojazd (od 01 – Dystrykt Prisztina, do 06 –
Dystrykt Gjilan). Cyfry te oddzielone są od dalszej części numeru rejestracyjnego herbem
Kosowa, który przedstawia na zaokrąglonej tarczy trójkątnej na ciemnobłękitnym polu z złotą
obwódką sześć białych gwiazd pięcioramiennych symbolizujących sześć grup etnicznych
(Albańczyków, Serbów, Romów, Turków, Bośniaków i Goranów), ponad złotą mapą konturową
Kosowa. Dalsza część numeru rejestracyjnego ma charakter porządkowy i składa się z trzech
cyfr oddzielonych łącznikiem od dwóch liter. W każdej serii liczby zaczynają się od 101, zaś
część literowa – od AA.
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Numer rejestracyjny zapisany jest na tablicy rejestracyjnej czarnymi znakami na białym tle. Z
lewej strony znajduje się niebieski pasek z umieszczonymi w dolnej części literami RKS
(Republika Kosowa). Zostały one arbitralnie wybrane przez władze Kosowa, jako że Kosowo
nie ma ustalonego międzynarodowego wyróżnika kraju.
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