
Послије 27 година ријешено
убиаво у Њешчкој

Сарајлија
ликвидирао
њемачког
трговца

САРАЈЕВО - Ошужени у
предмегу "Лутка" Сарајлија
Бенан Дорић, који је из-
вршио самоубиство 2014. го-
дине, ликвидирао је прије
27 година њемачког трговца
Еберхарда К. у предграћу
Минхена, Унгерахинг

Злочин је ријешен уз по-
моћ података које је њема-
чкој полицији уступила
Агенција за истраге и за-
гптигу БиХ (СИПА). Из ове
агенције јуче су саопшгили
да је захваљујући истрази у
предмету "Лутка" откривен
идентитет особе која је по-
чинила убиство у Њемачкој.

- Злочин је почињен 1990.
године. СИПА је усгупила
податке полицијским орга-
нима Њемачке и након про-
вјера потврћен је иденгитет
односно расвијетљено убис-
тво - рекли су у СИПА не
наводећи идентитет
осумњиченог.

Еберхард К задављен је и
избоден ножем почетком ју-
на 1990. године у свом ста-
ну. Убица иза себе није
оставио много трагова због

нега Је исграга ишла гешко.
Тек 2006. године издвојен је
ДНК профил убице, али га
није било у бази њемачке
полиције. Након што је тај
профил пребачен у европ-
ску ДНК базу, СИПА је ут-
врдила да се поклапа са
профилом Бенана Дорића
те је о томе обавијестила ко-
леге из Њемачке. Дорић се
објесио 2014. године у дво-
риппу породичне куће у са-
рајевском насељу
Велешићи.

У оквиру предмета "Лут-
ка" сумњичен је да је 24. но-
вембра 2010. године у
сарајевској улици Бетанија
пуцао на Енвера Суљагића,
предсједника Удружења
"Сарајевотакси". Дорић се и
раније покушао убити, а
осућен је на годину и по за-
твора јер је изазвао ексгшо-
зију плина у својој вили.

У предмегу "Лутка" осуће-
но је 13 лица на 101 годину
затвора. Највишу казну до-
био је првоошужени бивши
припадник СИПА Бојан
Цвијан 20 година затвора.
За њега се смагра да је бли-
зак сарадник Дарка Елеза и
његове криминалне групе.
Они су починили више
убистава, пљачки банки и
других криминалних дјела.

Н.Т.

>ДОРИЋ� ИЗВРШИО
САМОУБИСТВО
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Glas Srpske 16.08.2017 

sredaDržava: Bosna i Hercegovina

Doseg:

Stranica: 13

Površina: 103 cm2 1 / 1


