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СИПА ПОМОГЛА ПОЛИЦИЈИ НЕМАЧКЕ ДА РАСВЕТЛИ
УБИСТВО ТРГОВЦА У УНТЕРХАХИНГУ 1990. ГОДИНЕ

УБИЦУ ОТКРИО ДНК ПРОФИЛ

Злочин иочионио Сарајлија Бенан Дорић,
којије 2014. извршио самоубисшво
ТТРЖАВНА
агенција
I I за истраге и заштиту
-Л-ЈЛСИПА) помогла је
немачкој полицији у откривању
нерасветљеног
убиства у Унтерхахингу 1990. и
утврдила да иза
злочина стоји Сарајлија Бенан Дорић, који је 2014.
извршио самоубиство.
Речјеоубиству
48-годишњег трговца Еберхарда
К. који је задављен електричним каблом
и више пута избоден ножем
у свом стану. Како сазнају

"Новости", Дорић, који је у
БиХ хапшен у акцији "Лутка" у којој је расветљено пет
убистава и вишемилионска

разбојништва, идентифико-

ван је на основу издвојеног
ДНК
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профила.

СИПА је уступила полицијским органима
Немачке податее
о идентотету особе
која је починила
убисгао пре 27 година. Наведена особа била је
предмет рада СИПА у оквиру
акције "Лутка", а информације које смо досгавили биле су
кључне за истрагу у Немачкој
саопштила је СИПА.
Тело Еберхарда К. пронађено је 18. јуна 1990. године
у његовом стану у Унтерхахингу. Анализе су показале
дајеубијен 10до 14данапре
него што је тело откривено.
Током увиђаја истражиоци
су пронашли одређене трагове, али недовољне да би се
пронашао убица. Развојем
метода издвајања и анализе
ДНК омогућено је успешно
детектовање ДНК профила
из различитих биолошких
трагова, па је, према писа
њу сарајевских медија, истрага у овом случају поново
отворена 2006. Након што
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је ДНК профил убице детаљно разрађен, у датотекама
немачке полиције није било
профила који се поклапао.
Наступила је нова десетогодишња пауза у истрази, да
би 2016. Одељење за крвне
деликте из Минхена затражило од Баварског уреда
криминалисгичке полиције
да издвојени ДНК профил и
отиске прстију убице из Унтерхахинга стави у европску
базу података. То је било пресудно за откривањеубице, јер
су истражиоци СИПА утврдили да се форензички налази поклапају са држављанином БиХ Бенаном Дорићем.
Иначе, Бенан Дорић обесио се у марту 2014. у дворишту куће у Улици Хасана
Бибера у Велешићима у Сарајеву. И пре тога Дорић је
у два наврата покушао да се
убије. У септембру 2013. у
својој вили "Селин" изазвао
је експлозију плина, услед
чега је тешко повређен заједно са супругом и мајком, док
је пола године раније пресекао вене. ■
0.МА1АВУЉ

ј

ЧЛАН КРИМИНДЛНЕ ГРУПЕ

Д0РИЋ је у предмсту "Лутка" био оптужен за покушај
убиггва председнина Удружења "Сарајево такш" Енвера Суњагића и да је као члаи кримииаиие груле учелвовао у плаиирању убистава, пњачки, скривању и беклву
извршилаца тешких кривичних дела.
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